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1. INTRODUCCIÓ: 
MÉS ENLLÀ DE LA SMART 
CITY: EL FULL DE RUTA 
DE LES PERSONES 
VERS LA SOBIRANIA 
TECNOLÒGICA 
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“Que la revolució 
digital serveixi a 
molts, no només 
a uns pocs”

Francesca Bria
Comissionada de 
tecnologia i innovació
digital.
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La creació de l'Oficina de Tecnologia i Innovació Digital per part de 
l'Ajuntament de Barcelona sorgeix de la creença en la tecnologia per 
a transformar la ciutat. Des de la prestació de millors serveis públics 
fins aconseguir que el govern municipal sigui més obert, àgil, eficient i 
participatiu. El Pla Digital de Barcelona proposa repensar el concepte 
de ciutat intel•ligent. 

Barcelona ha posat en marxa la plataforma digital participativa: 
Decidim, que aprofita la intel•ligència col•lectiva dels ciutadans per 
crear polítiques públiques. Està construïda amb programari lliure, ga-
ranteix la privacitat i la transparència pública. Utilitzem Decidim, per 
exemple, per crear l'agenda del govern: més del 70 per cent de les 
propostes provenen directament dels ciutadans. L'accés a habitatges 
assequibles, el canvi climàtic, la transició energètica i/o la sostenibili-
tat són alguns dels temes que més preocupen als barcelonins. I a partir 
d'aquesta experiència es van convertir en el Full de Ruta del govern 
municipal. 

Barcelona vol establir els estàndards mundials en innovació èti-
ca, oberta i responsable. El Pla de Govern Digital descriu noves di-
rectives que posen als ciutadans en primer lloc. Considerem prioritari 
l'ús de mètodes àgils per a projectes de Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació (TIC) i apostar per la sobirania tecnològica, perquè 
el ciutadà tingui el control de les seves dades. Igualment es persisteix 
en infraestructures digitals públiques basades en programari lliure i de 
codi obert, així com estàndards oberts.

El Pla també inclou una estratègia de dades ètiques, que reco-
neix la privacitat, el xifrat, els drets col•lectius digitals i altres drets 
fonamentals dels ciutadans. Les dades de la ciutat són un bé comú i 
una infraestructura pública, com l'aigua, l'electricitat, les carreteres 
i l'aire net. Han de ser accessibles, ajudant a les empreses locals de 
tecnologia i les xarxes de producció a construir futurs serveis i solu-
cions que puguin generar valor públic i retorn social.

Volem passar d'un model de capitalisme de vigilància- on les da-
des són opaques i no transparents- a un model on els mateixos ciu-
tadans puguin posseir-les. I promoure alternatives com el projecte 
DECODE, una plataforma de codi obert basada en blockchain, des-
centralitzada i respectuosa amb els drets digitals.  

És un nou contracte social de les dades, que no explota la infor-
mació personal per pagar infraestructura crítica. Així, l'immens va-
lor econòmic que representen aquestes dades retorna als ciutadans. 
Aquest és un canvi decisiu que col•loca a les persones en el disseny 
de serveis governamentals. Juntament amb la ciutat de Nova York i 
Amsterdam, llancem la Coalició de la Ciutat pels Drets Digitals, per 
assegurar-nos que l'estat de dret, els drets humans i la democràcia 
siguin presents en el desenvolupament de la tecnologia futura i la in-
tel•ligència artificial.
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Barcelona aspira a evolucionar de la ciutat intel•ligent a una urbs so-
birana digitalment. Que permeti als ciutadans debatre i articular les 
seves pròpies prioritats, així com decidir els usos ètics de les innova-
cions tecnològiques, amb un clar impacte social.

Una ciutat que vagi més enllà de la Smart City, i que sigui més 
oberta, circular, inclusiva i participativa. Aquest procés de transició 
implica revitalitzar la nostra economia i repensar el futur del treball 
en una era d'automatització i robotització. Implica democratitzar la 
producció en la quarta revolució industrial, amb l'objectiu de donar 
suport a models econòmics més inclusius i de col•laboració. Això és el 
que estem potenciant, les comunitats dels creadors (makers) al movi-
ment de la Ciutat Fab. Treballar per un intercanvi més social, circular i 
obert, amb el Maker District, la Maker Faire o el fons per a projectes 
d'Innovació Social Digital.

Però per fomentar aquesta economia digital- i alhora innovar in-
ternament com a govern-, necessitem donar suport a tots els agents 
d’innovació de la ciutat, les empreses, les start-ups, les universitats, 
etc. Amb aquest focus hem creat l’i.lab - el  laboratori d'innovació 
urbana, sostenible i socia-, per resoldre els reptes de la ciutat i de la 
ciutadania -localment i internacionalment- prioritzant la millor quali-
tat de vida. I, alhora, introduir la innovació en el sí de l’administració, 
incloent-hi una contractació pública més transparent i sostenible a 
través d'un mercat digital obert, que facilita la participació d'empre-
ses locals i PIMEs.

Però les ciutats, per descomptat, no poden fer aquesta gran 
transformació soles. Per això estem integrant la intel•ligència col•lec-
tiva de tots els ciutadans en el procés de presa de decisions polítiques 
a través d'una plataforma de democràcia participativa. Tot el que des-
envolupem és de codi obert, i aquest està publicat en Github, perquè 
les nostres idees i pràctiques es puguin difondre. Això establirà les 
bases d'un futur digital centrat en les persones. La revolució digital ha 
de servir a molts, no només a uns pocs.

Francesca Bria,
Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital
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2. 
INDICADORS 
I RESULTATS 
GLOBALS
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La tecnologia, tal com l’entén Barcelona, 
ha d’estar al servei de les persones i no les 
persones al servei de la tecnologia. Les ciu-
tats poden convertir-se en laboratoris per 
a la democràcia i la sostenibilitat, a partir 
d’instaurar un model de transport públic, 
d’habitatge, de sanitat i d’educació que si-
gui intel•ligent, amb un ús intensiu de dades, 
però basat en una lògica de solidaritat, coo-
peració social i drets col•lectius.

9Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-19)



Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-19)

Indicadors globals de la ciutat:

Dones & Tech:

A l’Àrea Metropolitana
de Barcelona viuen més
de 3 milions de persones.

Catalunya alberga el 23% 
de les companyies tecnològiques
i digitals d’Espanya, i Barcelona el
90% d’aquestes, un total de 12.500.

Barcelona és la 9a 
ciutat europea en

suport a l’em-
prenedoria digital 

i la 9a àrea 
urbana del món 

en captació
de projectes 

d’inversió 
estrangera.

En el sector TIC de Barcelona 1 de cada 3
treballadors són dones (34%)
i només el 19% ocupen llocs de responsabilitat.

La bretxa salarial de gènere (-10,7%)
és clarament inferior a la mitjana de
Barcelona (-21,8%).

23%

39%

5,1% 54.000
hab. emp.

90%

3,7% 2.800

19%

-10,7% -21,8%

El sector TIC dóna feina a més de 54.000 persones en
gairebé 2.800 empreses, la qual cosa representa el 5,1%
dels llocs de treball i el 3,7 % del teixit empresarial de la ciutat.
És el sector amb major estabilitat de contractes.
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- Nombre de companyies,
universitats, centres de 
recerca i organismes amb qui 
treballem

- 600km2 de fibra amb accés públic i gratuït a 
internet

Indicadors pla BCN Ciutat Digital:

75M

335 500

138.788

Pla de transformació digital, 
inversió 75M euros per any. 

El 70% pressupost municipal 
en 
innovació tecnològica que
s’inverteix programari lliure

- Euros invertits en projectes DSI 500.000€
Àrees municipals impactades: 5

- Descàrregues de la
guia de Compra publica
innovadora: 355. Àrees
municipals impactades: 
5

70%

punts de wifi repartits per tota la ciutat; 
1.003 en busos públics i 16 en les

principals estacions de metro usuaris fan servir aquesta xarxa
amb 627.095 accessos.

2072

URBAN TECH:
la revolució verda i sostenible

- Sentilo: desplegament de sensors d’internet de les coses a la ciutat 
de Barcelona que transmeten dades en temps real. Desenvolupat amb 
programari de codi obert, mesura l’energia, el soroll, la brossa, mete-
orologia, zones d’aparcament, qualitat de l’aire, nivell de l’aigua, flux 
de bicicletes, persones i vehicles 
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sensors actius

registres diaris

semàfors controlats
digitalment

companyies
de sensors

Els sensors suposen un 
estalvi d’aigua del 25%.

contenidors escombraries

places d’aparcament públic al
carrer (68% del parc total)

16 districtes disposen d’àrees 
tancades al transit, tornant el 60% 

SUPERILLES: FOMENT DE LA BICICLETA:

58 punts de recàrrega elèctrica per 
vehiclesel 60% de l’espai públic per 
a l’ús de la ciutadania.

Carril bici a la ciutat: increment de 
quasi el doble de des d’inici de mandat 
(de 116 kms a 200 kms)
Parc de Bicing: 6.000 de mecàniques i 
300 d’elèctriques en 424 estacions.

puntos de luz en la ciudad, 60% de 
puntos de luz telegestionados,

20% són ledsVeure mapa: 
http://sentilo.bcn.cat/connecta-catalog-web/component/map

15.000

30

1800

40.000
80.000

36.492

150.000

25%

3.000.000
aparells

Mobilitat sostenible:

58
200km16 58
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450 datasets de dades 
obertes de la ciutat450

Indicadors projectes CTDI:

Portal Open Data:

Decidim Barcelona

126 comunicacions 
ealitzades per a
denunciar casos de
corrupció, des de 2017.

126

355

5

40.000

13.000

1.467

72.2%

500

1700

230.000

Bústia Ética

i_lab

Compra Pública Innovadora

guies
descarregades

àrees municipals
impactades

participants

propostes votades

plans d’acció

propostes ciutadanes
portades a la pràctica

trobades

organitzacions

mil interaccions online
5

àrees municipals
impactades
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7 reptes identificats  
5 reptes llençats  
4 pilots llençats de l’espai públic
per a l’ús de la ciutadania.

Nou centre d’innovació Urbana 
Sostenible i Social al 22@Nord.

5 Ateneus de Fabricació a la Ciutat 

Espais d’innovació:

i_lab: reptes

Ca l’Alier

30.000 metres quadrats d'antics 
edificis industrials

Fàbriques de creació

- A través del conjunt de programes i serveis 
d’ocupació, s’han atès 24.779 persones (54% 
dones).

- En Formació i Capacitació s’han registrat 4.297 
persones que han pogut qualificar-se professional-
ment. "Persones formades en àmbits de l'empresa, 
emprenedoria i tecnologia 15.819".

- Més de 39.000 persones han participat en els 
programes de capacitació digital

- Reconversió professional al món de les TIC a 
2.500 ciutadans

Formació al Cibernàrium
- 2,228 Organitzacions formen part de la comunitat 
d’innovació social digital

- 1,439 projectes amb les tecnologies digitals per 
abordar reptes socials

- Impulsem el que fas ha subvencionat 16 iniciatives 
sobre tecnologies amb impacte social amb 500.000 euros 
(2017+2018)

Innovació Social DigitalEU

1400 m2 per a 20 empreses

Incubadora MediaTIC per
a empreses d’alta tecnologia

- Més de 100 organitzacions participants dels sectors STEAM.

- 30 instituts públics acullen el programa STEAM a les aules

- Des de 2017, més de 28.000 joves i educadors van visitar YoMo 
durant les dues primeres edicions. STEAM Barcelona: aliança amb 12 
partners de coneixement (universitats, centres de recerca, bibliote-
ques...) per posar en marxa 13 iniciatives,  més de 20 accions per a 
6.000 nens i nenes, més 200 professors i doctorands a més de 40 
escoles.

- Girls for change: Participació de + de 50 adolescents (10 a 16 anys)

Educació digital, inclusió 
social i capacitació digital

Ateneus de Fabricació

632 total persones assitents actes 
i.lab

i_lab: comunitat
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3. UN MAR DE 
PROJECTES 
D’INNOVACIÓ 
TECNOLÒGICA 
I DIGITAL PER A 
TOTHOM
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La tecnologia només té sentit si està al ser-
vei de la ciutadania. Des del Comissionat de 
Tecnologia i Innovació Digital vam apostar 
- a partir del 2016- per anar més enllà del 
concepte de ‘Ciutat intel·ligent’ (Smart City) 
i contribuir al fet que Barcelona sigui una 
ciutat oberta, equitativa, democràtica i amb 
una aposta clara per l’economia circular. 

El Pla Barcelona Ciutat Digital (2016-
2020) proposa la millora dels serveis pú-
blics, perquè estiguin disponibles 24 hores 
per 7 dies de la setmana, de més qualitat i 
més ajustats a les necessitats dels ciuta-
dans. Això només es pot aconseguir amb 
la intel·ligència col·lectiva de tothom, per 
decidir el rumb de les polítiques públiques. 
La plataforma de participació Decidim.
Barcelona n’és un bon exemple: milers de 
persones configuren ja l’agenda política de 
la ciutat. Més del 70% de les accions de 
l’Ajuntament són proposades per la gent. 
 

Des del Comissionat de Tecnologia i Innova-
ció Digital vam apostar - a partir del 2016- 
per anar més enllà del concepte de ‘Ciutat 
intel•ligent’ (Smart City) i contribuir al fet que 
Barcelona sigui una ciutat oberta, equitati-
va, democràtica i amb una aposta clara per 
l’economia circular.

El Pla Barcelona Ciutat Digital (2016-
2020) proposa la millora dels serveis públics, 
perquè estiguin disponibles 24 hores per 7 
dies de la setmana, de més qualitat i més 
ajustats a les necessitats dels ciutadans. Això 
només es pot aconseguir amb la intel•ligèn-
cia col•lectiva de tothom, per decidir el rumb 
de les polítiques públiques. La plataforma de 
participació Decidim.Barcelona n’és un bon 
exemple: milers de persones configuren ja 
l’agenda política de la ciutat. Més del 70% de 
les accions de l’Ajuntament són proposades 
per la gent.

L’estratègia tecnològica i innovadora de Bar-
celona es basa en tres eixos: 

1. Transformació digital interna
i de govern obert

2. Innovació digital

3. Apoderament digital

16Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-19)



L’estratègia tecnològica i innova-
dora de Barcelona es basa en sis 
eixos:  

Intel·ligència col·lectiva per a la 
democràcia i els drets digitals, 

Transformació digital interna i de 
govern obert, 

Tecnologia urbana adaptada per 
a tothom

Pacte social amb les dades

Connector d’innovació pel bé 
comú

Apoderament digital

TRANSDORMACIÓ DIGITAL

Utilitzar la tecnologia i les dades per oferir 
uns serveis millors i més assequibles. Acon-
seguir un govern més transparent, partici-
patiu i eficaç. Arribar a un nou acord sobre 
dades. Ampliar-ne els usos socials benefi-
ciosos. I garantir-ne la sobirania, l'ètica i la 
privacitat. Proporcionar accés a internet per 
a tothom. Perquè la connectivitat a internet 
d'alta velocitat no és un luxe sinó un dret de 
tota la ciutadania. És una necessitat absoluta 
per a la societat i l'economia del segle XXI.

17Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-19)



Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-19)

Transformació digital: 
govern obert, col•la-
boratiu i transparent 
Barcelona ha treballat durant més de 2 anys en el 
Pla de Digitalització Oberta. Un dels resultats més 
importants són els Estàndards Digitals Ètics (Ethical 
Digital Standards), un conjunt d'eines de codi obert 
perquè el govern sigui més obert, transparent i 
col•laboratiu.

El consistori és pioner en aquest sentit, 
quan es compromet a incrementar notablement 
les eines basades en programari lliure i de codi 
obert, per dependre menys dels grans fabricants 
de programari propietari. Un altre pas revolucio-
nari són les clàusules de “sobirania de dades” en 
els contractes d’adquisició pública, i l’obligació 
que els funcionaris públics segueixin estàndards 
ètics digitals en el procés de digitalització.

https://www.barcelona.cat/digitalstandards/ca/init/0.1/index.html

3.1.

Estàndard de 
serveis digitals

Codi de pràctiques
tecnològiques

Guia sobre
metodologies Agile

Sobirania
tecnològica

Compra pública
de tecnologia

Estratègia responsable i 
ètica de dades
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PROJECTE: Programari lliure
https://ja.cat/sOA3r Data Inici: 2016  

Amb la voluntat de garantir la sobirania tec-
nològica, l'Ajuntament de Barcelona s'ha 
sumat al moviment de programari lliure. 
D’aquesta manera, es facilita la interacció de 
la ciutadania amb les administracions públi-
ques i s’estalvien diners.

Hem invertit fins el 70% dels pressupostos (més de 5,6M€ al 2018) en el desenvolupament dels 
siste-mes/aplicacions en codi obert i hem publicat 8 sistemes en el repositori Github: Decidim 
(plataforma de participació per construir ciutats més obertes, transparents i col•laboratives, 
present en més de 30 municipis i 15 organitzaci-ons), Bústia ètica, BIMA, OpenData BCN, OSAM 
Moduls, PICS, Sentilo ( utilitzat per 8 organitzacions públiques arreu del món)  i Vincles i pro-
perament el CityOS.

En alguns casos, canviant la meitat del programari privatiu a lliure es pot recuperar, en 
dos anys, la inversió inicial feta, en evitar el pagament de llicències propietàries. Igualment 
s’evita dependre d’una multinacional tecnològica i es diversifica la contractació local. També 
s’ajuda a crear xarxa amb altres administracions per compartir tecnologia. Aquesta opció dona 
la possibilitat d’auditar a fons (i de manera pública) el que fan els aparells amb els quals treballa 
cada dia el consistori. La comunitat local té més oportunitats de fer-hi millores.

Per donar a conèixer i entendre de manera més ràpida els elements de transformació 
digital que hi ha en marxa a l’Ajuntament s’han creat els Estàndards Digitals Ètics, un conjunt 
de mesures de govern i guies dirigides a ciutats per a desenvolupar polítiques digitals que posin 
als ciutadans en el centre i que promogui governs més oberts, transparents i col•laboratius 
(barcelona.cat/digitalstandards).

Hem fet possible l’accés a la petita i mitjana empresa en els processos de licitació i 
contractació. Tot aquests canvis deriven en beneficis per a la ciutadania ja que apostem per 
una tecnologia de caràcter lliure, la qual fa que les in-versions en programari de codi obert 
es redueixin econòmicament obrint pas a les petites empreses o individus a col•laborar per 
aconseguir un producte que es pot sostenir de manera individualitzada; i un increment en la 
segure-tat del sistema, ja que al ser obert el que s’aconsegueix és que els problemes quedin 
exposats en lloc d’amagar-se i d’aquesta manera es poden solucionar molt més ràpid.

"Per a nosaltres és important utilitzar tecnologies de codi obert perquè la ciutadania vegi que 
els diners públics es reverteixen en eines que poden fer servir sense pagar una llicència. És 
el que passa amb el Word, que l'usuari ha de pagar llicència per fer-lo servir. Volem trencar 

amb les barreres econòmiques". 

 Ivan Mingueza,
responsable de projectes programari lliure i codi obert

COM S'IMPLEMENTA EL PROGRAMARI 
LLIURE EN UN AJUNTAMENT?
Es publica el programari en repositoris pú-
blics com ara Github, amb llicències permis-
sives perquè terceres persones (administra-
cions, particulars o empreses) en puguin fer 
ús, ampliar-lo i reutilitzar-lo. .
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Eines de codi Obert


No obstant això, el repte més gran d’imple-
mentar eines de codi obert és el canvi cul-
tural dins de les administra-cions. La plata-
forma FlossBcn és un punt de trobada que 
dona accés a projectes, a ofertes de feines i 
esdeveni-ments, i serveix per a conscienciar 
sobre el programari lliure. 

EINES DE CODI OBERT
Pel que fa el desenvolupament, manteniment 
i evolució del programari de l’Ajuntament, 
també hem tingut en compte que els nous 
sistemes a desenvolupar en aquest mandat 
fossin eficients i productius per a la ciutada-
nia i les persones usuàries de l’Ajuntament, 
dins el marc d’eines de codi obert, l’arqui-
tectura oberta i seguint la filosofia DevOps en 
l’organització interna dels equips. Per altra 
banda, durant el 2018 hem realitzat 125 ac-
tuacions en projectes de codi obert versus 
93 en privatiu.

AVANTATGES DEL PROGRAMARI LLIURE

_Independència del fabricant de programari      
_Estalvi de costos
_Més seguretat i qualitat del programari•      
_Desenvolupament del sector TIC local
_GITHUB de l’Ajuntament de Barcelona: Sis-
temes de Decidim, Bústia ètica, BIMA, Open 
Data BCN, OSAM Moduls, PICS, Sentilo i Vincles

Codi obert Privatiu

34,37%

65,63%
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PROJECTE: Pressupost Obert
https://ja.cat/9IPLv Data Inici: 2016 

La rendició de comptes i el dret a saber són 
condicions primordials per una política de 
govern obert. L’actual Llei de Transparència 
catalana (2014) ha obligat a fer molts canvis 
dins de les administracions, entre ells pu-
blicar les despeses i els ingressos de diners 
públics. El 2016, l’Ajuntament de Barcelona 
va crear l’eina Pressupost Obert, per fer més 
entenedors a la ciutadania els pressupostos 
de la ciutat.

Si vols conèixer les empreses que treba-
llen amb l’Ajuntament pots entrar a Despe-
ses facturades. No has entens un concepte? 
Vés-hi a Què significa...? A Finances trobaràs 
més informació sobre les prioritats munici-
pals per a un mandat, a més dels resultats i 
informes financers. Totes les dades estan dis-
ponibles en formats oberts, descarregables i 
consultables en català, castellà i anglès.

COM PUC UTILITZAR AQUESTA EINA?
Des de la web, es pot navegar entre les dades 
pressupostàries i per anys. Sabies que la prin-
cipal despesa el 2018 va anar habitatge i ur-
banisme? Es pot comparar allò que s’ha pres-
supostat amb el que finalment s’ha executat. 
I mostra el detall de les factures que hi ha 
darrere de les despeses pressupostàries exe-
cutades. Les infografies interactives ajuden a 
detectar d’on venen els ingressos, a entendre 
en què es gasten els diners públics i per a què.

QUANT ES VA GASTAR EL CONSISTORI EN L’ÀREA DE SEGURETAT A LA CIUTAT?

QUINA QUANTITAT ES VA INVERTIR PER GARANTIR L’HABITATGE PER A TOTHOM? 
 
COM ES VAN INVERTIR ELS DINERS RECAPTATS DEL TURISME?

QUINES SÓN LES PRINCIPALS DESPESES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA?

Totes les respostes les tens a Pressupost Obert
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PROJECTE: Bústia Ètica
https://ja.cat/9IPLv Data Inici: 2017  

Barcelona és la primera ciutat de l'estat 
espanyol en crear una bústia que fa servir 
programari lliure i la xarxa encriptada TOR 
per garantir l'anonimat del denunciant. La 
bústia ètica va tenir un cost de 50.464 eu-
ros i un equip de funcionaris s'encarreguen 
de respondre, investigar o canalitzar a altres 
departaments les peticions rebudes. És un 
element de vigilància, aplicable a totes les 
instàncies de l'ajuntament de Barcelona, els 
organismes autònoms, les entitats públiques 
empresarials locals, les fundacions, els con-
sorcis i altres administracions on participa el 
consistori de la capital catalana.

La lluita contra la corrupció és avui dia una de les principals respostes de la transparència. 
Des del gener de 2017, qualsevol ciutadà pot adreçar-se a l'Oficina de Transparència i Bones 
Pràctiques a través la bústia ètica per denunciar processos irregulars en l’administració dels 
diners públics o conductes que no s’ajusten a les regles. És un mitjà de prevenció i resolució de 
conflictes. "La transparència és massa seriosa per deixar-la únicament en mans de l'adminis-
tració i els polítics", va explicar el tinent d'alcalde Jaume Asens, en la seva presentació.

COM FUNCIONA LA BÚSTIA ÈTICA?
La persona que vol comunicar un fet o una 
conducta irregular, pot accedir a un canal 
segur de comunicació amb l'Ajuntament. La 
Bústia Ètica va ser creada mitjançant la inter-
fície GlobalLeaks, un projecte de programari 
lliure de l'Hermes Center for Transparency 
and Digital Human Rights. Aquest sistema s’ha 
posat en pràctica en desenes d'iniciatives 
activistes i/o institucionals. La col•laboració 
entre l’Oficina per a la Transparència i les 
Bones Pràctiques, l’Institut Municipal d’Infor-
màtica (IMI) i el col•lectiu ciutadà Xnet, va ser 
clau per crear un canal segur i anònim.

COM PUC NOTIFICAR UNA MALA PRAXI?
Per accedir-hi, cal entrar a la web i clicar a l'apartat Aplicació. Si s'opta per navegar de manera 
completament anònima, aconsella descarregar-se el navegador TOR a l'ordinador de l'usuari. 
Una vegada instal•lat, només caldrà introduir la direcció web i procedir a fer la denúncia. Re-
corda que hauràs de descriure amb tots els detalls possibles les circumstàncies, proporcionar 
documentació o indicis objectius. Un cop la denúncia estigui registrada, rebràs un codi únic 
per accedir a un canal de comunicació de caràcter confidencial. També podràs fer un segui-
ment de la teva comunicació. Per últim, t’animem a consultar les normes reguladores de la 
Bústia Ètica i de Bon Govern.
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PROJECTE: Apps progressives
https://ja.cat/ooL6H Data Inici: 2017

L’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa 
la seva primera web app progressiva per divul-
gar els punts d’interès de la ciutat coincidint 
amb el Mobile World Congress 2017. És una 
aposta pels estàndards oberts, el programari 
lliure i l’ús de tecnologies multiplataforma.

El 53% de les persones abandonen una 
web si trigar més de tres segons a obrir-se. 
El temps de càrrega d'una pàgina i la facilitat 
d'accés són essencials per a garantir l'èxit 
d'una app o d'una web. Les apps progressives 
són aplicacions que aprofiten les caracterís-
tiques més avançades dels navegadors web 
actuals i s’adapten a  pantalles i dispositius 
diferents. També permeten establir conne-
xions segures per enviar i recuperar dades, i 
enllaçar continguts concrets.

Si vols veure un exemple, entra a la web Punts 
d'Interès de Ciutat, que s'ha publicat amb 
una llicència lliure.  

PROJECTE: Apps progressives

PER QUÈ VULL FER SERVIR UNA APP PROGRESSIVA?
_No cal descarregar l’app progressiva
_Ofereix un millor rendiment en mòbils amb u n millor temps de càrrega
_La faig servir amb qualsevol sistema operatiu
_La interfície és gairebé similar a la que ofereix una app nativa
_Puc treballar sense connexió
_Puc rebre notificacions
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Tecnologia urbana: 
obrint-se a la ciutat 
intel•ligent 
Barcelona vol garantir el dret a la ciutat digital en 
assumptes com l’habitatge assequible, el canvi 
climàtic o la transició energètica i donar respos-
tes a problemes tan importants com la gentrifi-
cació. L’objectiu és aprofitar la digitalització per 
aconseguir una ciutat més oberta, equitativa, 
circular i democràtica.

Amb una gestió ètica i responsable, es pot 
decidir com volem que sigui la ciutat del futur. 
Determinar prioritats i posar en marxa un pacte 
social per al tractament de les dades personals, 
perquè aquestes siguin tractades com una in-
fraestructura comuna de la ciutat.

3.2.
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PROJECTE: CityOs
https://ja.cat/gzA7Q Pressupost Total 1.244.750,00 €

Data Inici: 2018

L’Ajuntament de la ciutat va ser pioner en 
implementar aquest projecte. En el 2012, 
el consistori va voler aprofitar els avan-
tatges que ja pronosticava el big data, i 
va ser pioner en dissenyar la plataforma 
CityOS. Finalment, es va posar en marxa 
en el 2018. La plataforma gestiona les 
dades massives que produeix una ciutat, 
el coneixement dels diferents serveis 
públics i mostra resultats que orienten 
als tècnics a prendre decisions.

La idea és que l’Ajuntament pugui distribuir més acuradament els recursos municipals i oferir 
serveis més adaptats per a tothom. Com per exemple, detectar problemes de la ciutat, es-
curçar els temps de resposta o millorar els serveis públics. La recollida de dades també serveix 
per a estudis de mobilitat de la ciutadania.

PER A QUÈ SERVEIX CITYOS?
Per a gestionar millor les dades de la ciu-
tat, tenir controls de qualitat, privacitat i 
seguretat més efectius. Treballa tant amb 
les dades internes de l’Ajuntament (l’ad-
judicació de contractes, subvencions, 
projectes, districtes, etc.) com amb infor-
mació sobre la ciutat (transport, energia, 
medi ambient, etcètera).
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PROJECTE: Sentilo
https://ja.cat/BnseW Data Inici: 2011  

El projecte es va iniciar fa uns vuit anys, quan 
l’ajuntament va començar a treballar amb 
dades massives. Dos anys més tard, Reus ja 
recollia la informació de 60 sensors, Terrassa 
la de 1.500, i Cambrils la de 85 sensors. Sentilo 
és tan conegut, que fins i tot té el premi Open 
Awards 2016, com a plataforma més innova-
dora amb programari lliure.

L’avantatge que sigui de programari lliure 
és que qualsevol ciutat del món pot adaptar-lo 
i fer el mateix que s’ha fet a Barcelona. Però 
també ho poden fer altres administracions o 
empreses que vulguin processar grans quanti-
tats d’informació. Quan es diu que “Barcelona 
vol anar més enllà de la Smart City” és preci-
sament per aquesta mena de projectes, que 
comparteixen solucions i experiències.

Amb quasi 19.000 sensors actius repartits per  la ciutat, recopila i comparteix dades en 
temps real. Us imagineu la quantitat d’informació que pot recollir en només 24 hores? I en 
una setmana? Aquesta xarxa de sensors sap el flux de persones i de bicicletes que travessen 
les grans avingudes o artèries de la ciutat, a quants decibels sonen els carrers,  la tempera-
tura en cada barri i quina  qualitat de l’aire es respira. Per saber sap, fins i tot, l’energia dels 
comptadors elèctrics!

ES POT CAPTAR L’ESTAT DE LA CIUTAT EN 
TEMPS REAL? ES POT SABER COM RESPI-
RA, COM ES MOU, COM PATEIX, O COM 
ES FA GRAN? 
Si la resposta a totes aquestes preguntes fos 
afirmativa, caldrien molts ulls per relatar el 
que passa cada minut en qualsevol canto-
nada de Barcelona. Impossible, oi? Però… i 
si aquesta informació la donessin milers de 
sensors? És justament el que fa el programa-
ri Sentilo (terme que significa ‘sensor’ en… 
¡esperanto!), que es va desenvolupar en codi 
obert el 2011.

18.991 peticiones procesadas 
sensors actius

2.013.233.627
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Avui potser oblidem que vam poder pujar al 
Bicing per primer cop el març del 2007 i tres 
mesos més tard ja comptava amb més de 84 
mil usuaris. En aquells anys, no es recollien 
dades però avui sí. A través de l’app del ser-
vei, que també facilita el llistat de les esta-
cions, la disponibilitat i les millors rutes per 
arribar al nostre destí.

Disposar d’una bicicleta per desplaçar-nos per la ciutat ja no és cap novetat. Gairebé se’ns 
faria estrany que Barcelona no hi comptés amb un servei com aquest, que amb els anys ja 
trobes a les grans urbs. Enguany s’han estrenat les bicicletes elèctriques, que disposem de més 
de 200 kms per circular per un carril especial.

I QUÈ SE’N FARÀ, DE LES DADES D’ÚS 
RECOLLIDES PER AQUESTA APP?
Seran analitzades èticament per repartir millor 
les bicicletes i optimitzar el trànsit de vehicles.  

PROJECTE: Bicing
https://ja.cat/okmGt Data Inici: 2007 
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PROJECTE: Superilles
https://ja.cat/TszAD Data Inici: 2017  

Pressupost inicial: 10 milions d’euros

El consistori les va anomenar Superilles i 
són agrupacions de carrers on el vianant té 
prioritat sobre el cotxe. Van començar a di-
buixar-se en l’entramat de la ciutat el 2017, 
amb una inversió inicial de 10 milions d’euros. 
“L’objectiu és posar el carrer al servei de les 
persones, reduint un 21% els desplaçaments 
en cotxe en benefici del transport públic, la 
bicicleta i el desplaçament a peu”, va explicar 
en el seu moment la regidora de Mobilitat, 
Mercedes Vidal.

Qualsevol ciutat avui dia pateix del mateix: contaminació de l’aire, congestió de trànsit i 
manca d’espais verds. Barcelona com a membre del moviment mundial de ciutats intel•li-
gents s’ha proposat ser capdavantera dels canvis urbanístics més innovadors. Regenerar la 
ciutat passa prioritàriament per una gestió més eficient dels recursos i dels serveis, i per 
trobar estratègies sostenibles. Però com?

Les Superilles existeixen per combatre l’es-
cassetat d’espais verds a l’Eixample i Gràcia, 
per reduir l’elevat soroll ambiental i per fer 
front als alts nivells de contaminació (les par-
tícules en suspensió (PM10) estan relaciona-
des amb unes 3.500 morts prematures anuals 
a l'Àrea Metropolitana). A més d’intentar que 
l'accidentalitat disminueixi: l'any 2015, es van 
produir 9.095 accidents i 27 morts.

OBJECTIU:
Pacificació de carrers i la transformació dels 
espais públics en zones amb molta més presèn-
cia de verd i espais d’estada, salut i esbarjo.
Densitat de població: 603 hab./ha
Espais verds per habitant: 3,4 m2 per habitant
Superfície de zones amb prioritat de vianants: 
13,8 ha

_5 Superilles situades a les Corts, Hostafrancs, l’Eixample, al vol-
tant de les Glòries i el Poblenou
_La d’Horta recuperarà 2.832 metres quadrats per al veïnat: 
1.300.000 euros
_Al Poblenou, 25.000 metres quadrats d’espai veïnal
_A Sant Antoni 5.000 metres quadrats

5
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Per portar a terme aquest macro projecte 
s’ha creat el consorci, MOBILus, format per 
48 ciutats de 15 països, 12 empreses i 18 uni-
versitats -com la Politècnica de Catalunya i 
SEAT-. Entre tots els socis s’han proposat re-
pensar com invertir de manera més eficient 
els recursos públics en matèria de mobilitat. 

La mobilitat urbana és un dels reptes prioritaris de tots els governs, si no el més important. 
Està en joc la qualitat de vida dels ciutadans, la convivència i el benestar. Per trobar la resposta 
de manera col·lectiva, Barcelona és -des de finals del 2018- en la seu de la Knowledge and 
Innovation Community (KIC- Comunitat del Coneixement i la Innovació) en Mobilitat Urbana. 

ELS COTXES PARTICULARS TENEN CABUDA 
ALS NOSTRES CARRERS? I EL VEHICLE PRIVAT, 
TÉ SENTIT? QUINS TRANSPORTS PÚBLICS 
CONTAMINEN MENYS? PODEN CONNECTAR 
TOTES LES ÀREES DE LA CIUTAT? EL SHARING- 
MOBILITAT COMPARTIDA A TRAVÉS D’UNA 
APP- ES POSARÀ DE MODA? 

SIS FITES D’AQUÍ AL 2026:

PROJECTE: MOBILus
https://ja.cat/96ec1 Data Inici: 2018

Pressupost: 1.600 milions d’euros*

La seu de MOBILus és Ca l’Alier, al districte de Sant Martí. Les Superilles, la reconfiguració de la 
xarxa de bus, l’increment de la infraestructura ciclista a la ciutat, la regulació dels vehicles de 
mobilitat personal en l’àmbit internacional, la gestió dels vehicles de càrrega i descàrrega, o els 
treballs per establir una normativa sobre la mobilitat compartida (sharing) van sumar punts cap 
al lideratge de Barcelona en aquest consorci europeu i d’innovació tecnològica.

Arribar a les 180 start-ups.

Formar 1.450 graduats.

Aconseguir 38 milions 
d'euros d'inversió.

Augmentar la mobilitat 
compartida en totes les 

ciutats sòcies.

Alliberar més espai viari al
90% de les ciutats sòcies.

Impulsar 125 productes 
nous.

90%
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3.3. Un nou pacte social 
amb les dades: BCN 
DATA COMMONS
“Les ciutats i els ciutadans, no pas les empreses, 
haurien de ser propietaris de les dades produïdes 
al medi urbà i usar-les per millorar els serveis 
públics i dur endavant les seves polítiques. No 
podem deixar el control de les dades a un grup 
reduït de gegants tecnològics”

Francesca Bria,
comissionada de Tecnologia i Innovació de l’Ajun-
tament de Barcelona. 

Tots deixem una petjada virtual en la nostra vida 
diària. La digitalització de la societat fa que aquest 
rastre sigui cada cop més gran i susceptible de ser 
aprofitat per a diverses finalitats. L’Ajuntament és 
conscient que les dades són un bé cabdal en la 
societat del coneixement i considera que s’han 
de percebre com un bé comú. L’objectiu és acon-
seguir una gestió democràtica, oberta i reglada 
d’aquest recurs. 

Ningú no dubta que la revolució digital és 
imparable i que ens aporta molts beneficis, però 
també som conscients que les dades personals 
són capturades per empreses tecnològiques, ge-
gants de la indústria, dels quals sabem ben poc. És 
bàsic introduir clàusules de “sobirania de dades” 
en els contractes d’adquisició pública, i definir 
estàndards ètics digitals que han de seguir els 
funcionaris públics en el procés de digitalització. 
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Les dades s’han convertit en la mercaderia més 
valuosa del món. A la quarta revolució industrial, 
les dades i la intel•ligència artificial (IA) són in-
fraestructures digitals essencials. L’Ajuntament 
de Barcelona considera que s’han de democra-
titzar. Per això lidera el City Data Commons, una 
proposta de pacte social que vol assegurar l’apli-
cació d’un codi ètic. Aquesta proposta demana 
repensar el model econòmic per a la societat 
digital, tot garantint que pugui generar també 
valor públic.  

Els ciutadans també han de ser actius en 
aquest moment i establir també el nivell d’anoni-
mat que desitgen, de manera que no se’ls pugui 
identificar sense un consentiment explícit. Aques-
ta infraestructura de dades comuna ha de ser 
oberta a empreses, cooperatives i entitats socials 
locals que puguin generar un valor públic a llarg 
termini.
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Amb aquesta premissa, el consistori va considerar prioritari obrir l’Oficina Municipal de 
Dades (OMD) el 2018, que avui és la responsable de gestionar, la qualitat, la governança i 
l’explotació de les dades en propietat i/o custodiades per l’Ajuntament de Barcelona i tots 
els seus ens associats (públics o privats). L’actual volum d’informació que els ciutadans i 
el mateix ajuntament genera amb les seves activitats, combinat amb la tecnologia existent 
i la ciència de dades, permet fer un salt endavant i ser més eficient en capturar-les, em-
magatzemar-les i analitzar-les i extreure conclusions que ajudin en la presa de decisions 
per a noves mesures públiques.

Un dels primers resultats de l’OMD va ser un índex de gentrificació per detectar en 
quines parts de la ciutat hi havia més gentrificació i què pot implicar l'expulsió de veïns. 
L'OMD va ser la primera d'Espanya, seguint les passes de Nova York, Boston, París i Londres. 
El màxim responsable de l'Oficina Municipal de Dades és el Chief Data Officer.

PROJECTE: Oficina d’Anàlisi de Dades de la Ciutat
https://ja.cat/J1Hei Data Inici: 2018  

Les dades són la clau de la ciutat i es poden 
utilitzar per prendre decisions de manera 
més ràpida i democràtica, per promoure la 
innovació, per aconseguir millors serveis pú-
blics i per apoderar a les persones.

“Les dades que generem, recollim, rebem, emmagatzemem, processem o compartim tenen 
un gran valor intrínsec”, explica Pau Balcells, Responsable del Programa de Dades. “La gestió 
independent, en sitges no comunicades i/o heterogènies, no permeten veure el seu valor 
més enllà de com a indicadors”.

QUÈ ÉS UN CHIEF DATA OFFICER?
El CDO ha de garantir una utilització ade-
quada de les dades disponibles per a millorar 
els serveis i polítiques públiques. Assumeix 
la responsabilitat de l'estratègia relacionada 
amb les dades i la informació, la governança 
de les dades, així com una explotació efecti-
va d'aquestes.   

?
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El Quadre de Comandament Municipal és una eina de visualització de dades desenvolupat per 
la gerència municipal que explica l’estat de la ciutat en temps real. És de gran utilitat perquè 
facilita el monitoratge i seguiment de com s’estan duent a terme les polítiques públiques sobre 
el territori. 

I QUÈ MOSTRA CONCRETAMENT?
Informació sobre què està passant a la ciutat 
en temes  d’habitatge, d’ocupació o d’aten-
ció com ara les persones ateses als menja-
dors socials o el nombre de passatgers a l’ae-
roport del Prat. Però també indica el treball 
intern de l’ajuntament per fer que la ciutat 
funcioni; com avança la gestió de govern per 
implementar les polítiques públiques i com 
ho rep totes aquestes accions la ciutadania. 

PROJECTE: Quadre de comandament municipal
https://ja.cat/q6bw0 Data Inici: 2018

Pressupost Total: 96.467,95€
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PROJECTE: BIG DATA per a les polítiques públiques
https://ja.cat/iWWzK

Actualment, hi ha la possibilitat de mesurar i 
obtenir dades quantitatives de molts aspec-
tes de Barcelona per complementar visions 
existents sobre la ciutat des d’un apropa-
ment quantitatiu. Les dades representen 
avui dia una matèria primera molt valuosa 
per a les institucions. Es recull 90% de dades 
més que fa tres anys. Són dades massives (el 
big data que avui escoltem per tot arreu) i 
que entenent-les ajuden a entendre els pro-
blemes reals de l’habitatge, la mobilitat, la 
contaminació o la participació dels veïns i les 
veïnes en la vida política municipal.

L’informe del departament d’economia i de la qüestió social de les Nacions Unides, Revision of 
World Urbanization Prospects (2018), preveu que el 68% de la població mundial viurà en zones 
urbanes per al 2050. Una gran concentració de població implica la necessitat de desenvolupar 
un model de ciutat sostenible. És urgent utilitzar tots els recursos tecnològics per afrontar els 
reptes de les ciutats que poden ser l’habitatge, la contaminació, el transport, etc. 

El consistori participa en el Projecte europeu H2020 per trobar solucions innovadores a la 
mobilitat urbana, com ara el C-Mobile. Aquest programa proposa fer servir la intel•ligència 
artificial en els nostres carrers per facilitar el transport, com ara posar en verd tots els 
semàfors en el moment que circular una ambulància, o que els vehicles rebessin un senyal 
sobre canvis de velocitat en funció del trànsit o la meteorologia. També podria ser molt útil 
per a reduir la contaminació i les incidències viàries.

El Big Data  serveix, per exemple, per mo-
nitorar la gentrificació de la ciutat, des de 
l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de 
Barcelona (OHB). L’alt preu del lloguer de 
pisos és un dels factors claus per a l’expulsió 
dels veïns i veïnes i comerciants de la ciutat? 
Anna Vergés, directora tècnica de l’Obser-
vatori Metropolità de l’Habitatge explica que 
una anàlisi acurada de les dades massives 
pot ajudar a proposar solucions alternatives 
que contribueixin a aturar aquests desplaça-
ments forçosos.
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Recentment es van incorporar datasets de 
les residències i centres de dia per a la gent 
gran, els equips d’atenció a la infantesa i 
adolescència, punts d’atenció a les dones, 
d’assessorament energètic. Així com altres 
relacionats amb la mobilitat urbana de regu-
lació de semàfors, els estacionaments reser-
vats i els passos de vianants.

Des de l’aprovació de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern de 
Catalunya, a finals del 2014, la ciutadania té el dret a saber i a demanar informació pública, a 
més d’un repositori de dades obertes. Per complir amb la normativa, totes les administracions 
han estrenat Portals d’Open Data. El de Barcelona, però, es va inaugurar el 2011, i al 2017 es 
va remodelar amb tecnologia de codi obert. Encabit dins l’Oficina Municipal de Dades, avui 
compta amb 450 conjunts de dades classificades en 5 grans grups: Ciutat i Serveis, Població, 
Territori, Economia i Empresa, i Administració. Totes les dades són descarregables  i en for-
mats reutilitzables.  

PER QUÈ ALLIBERAR/OBRIR LES DADES APO-
DERA LA CIUTADANIA?
Si la ciutadania, de manera activa, aprofun-
deix en entendre quines són, què expliquen, 
com poden utilitzar-les per les seves deci-
sions personals o professionals, és una al-
tra forma d’estar al corrent dels assumptes 
públics. Les visites al Portal de Dades Ober-
tes del consistori van passar, el 2018, d’una 
mitjana de 17.000 consultes a 59.408. També 
en llengua anglesa, s’ha notat un increment 
important, passant d’un 3% a un 11%. Des-
envolupadors, emprenedors, periodistes, 
científics de dades o  estudiants són usuaris 
assidus i fan ús de les dades públiques  per 
fer aplicacions, generar negoci, prendre de-
cisions o realitzar estudis.

PROJECTE: Portal de Dades Obertes 
https://ja.cat/OeczY Data Inici: 2011
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PROJECTE: Promoció de l'ús de les Dades Obertes 
https://ja.cat/MkTcD Data Inici: 2018  

L’Ajuntament de Barcelona, com la resta d’administracions públiques, estan destinant quan-
titats enormes de recursos i temps per extreure valor de les dades públiques. Primer, in-
ternament, per analitzar el gran volum d’informació que tenen. I també externament, amb 
l’aparador del Portal d’Open Data. Assegura això que la ciutadania conegui els avantatges de 
fer servir les dades pel seu propi interès personal o professional?  No sempre.

Amb la intenció de divulgar tot el que ja està a l’abast de les persones, el consistori va 
obrir uns reptes a la ciutadania per incentivar l’economia, a petita o mitjana escala, l’emprene-
doria i el coneixement digital.

REPTES DE CIUTAT
1. Visualitzar els aspectes de la ciutat que poden millorar amb el World Data Viz Challenge 

2018 Barcelona-Kobe. El repte es va situar en l’entorn de l’Smart City Expo, un esdeveniment 
internacional per explicar com seran les ciutats intel·ligents. Hi van participar 70 persones, 
presentant un total de 24 visualitzacions de mobilitat, incidents, espai públic i retrat social.

 
2. 220 alumnes i professors de 3r, 4t d’ESO d’escoles van participar en el Repte Barcelona 

Dades Obertes. “Utilitzant les dades disponibles al portal Open Data BCN, l’alumnat va ana-
litzar diversos aspectes de la ciutat i de l’activitat dels seus habitants. Els sis treballs finalistes 
van tenir molta qualitat i es van realitzar anàlisis demogràfiques, econòmics, urbanístics, de 
mobilitat, d’accidentalitat, etc.”, explica Mercè Figols, Responsable del servei Open Data BCN.

36Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-19)

https://ja.cat/MkTcD


L’objectiu del projecte europeu DECODE (De-
centralized Citizen Owned Data Ecosystems) 
és desenvolupar noves eines, combinant la 
tecnologia blockchain amb criptografia basada 
en atributs, que permet als ciutadans contro-
lar les seves dades i decidir el seu ús. DECODE 
i la plataforma de democràcia participativa 
DECIDIM s'han unit en un projecte pilot, per 
a assegurar la privacitat dels participants en 
la iniciativa «Democràcia Digital i Dades Co-
munes». Alhora permetrà la verificació de les 
votacions sense posar en risc l’anonimat.  

Les persones haurien de decidir sobre l’ús que se’n fa de les seves dades, quines volen mantenir 
privades, quines volen compartir, amb qui, amb quina finalitat i en quins terminis. El “Barcelona 
Data Commons”, proposa un nou pacte social on les dades són la infraestructura clau per al 
bé comú, garantint alhora la sobirania i la privadesa.

DECODE proposa construir una economia digital on les dades generades pels ciutadans, la 
Internet de les Coses (IoT) i les xarxes de sensors, es posen a disposició del bé comú, sense 
haver de perdre la privacitat. Com a resultat, les start-ups, ONGs, cooperatives i comunitats 
locals podran aprofitar aquesta informació per crear aplicacions i serveis que responguin a les 
necessitats dels ciutadans/nes.  

Un altre  pilot és l’anomenat Governança de 
dades de ciències ciutadanes, on es fan ser-
vir sensors ambientals, ubicats dins i fora de 
casa dels ciutadans participants, per detec-
tar els nivells de soroll i la contaminació. DE-
CODE permet als usuaris xifrar i decidir amb 
quin nivell de detall volen compartir les da-
des recollides: sense cap restricció amb els 
seus veïns que comparteixen el problema, de 
forma agregada per bloc d’habitatges amb 
l’Ajuntament per buscar solucions, de forma 
agregada per barri mitjançant una platafor-
ma online oberta, etc.

PROJECTE: DECODE 
https://ja.cat/PhCl0 Data d’inici: 2016

Pressupost 4.987.673,75 €
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L’estratègia tecnològica i innova-
dora de Barcelona es basa en sis 
eixos:  

Intel·ligència col·lectiva per a la 
democràcia i els drets digitals, 

Transformació digital interna i de 
govern obert, 

Tecnologia urbana adaptada per 
a tothom

Pacte social amb les dades

Connector d’innovació pel bé 
comú

Apoderament digital

INNOVACIÓ DIGITAL

Barcelona és un laboratori per a la innovació 
urbana, sostenible i social. Donem suport 
a l’emprenedoria digital, potenciant també 
l'ús de la tecnologia oberta i inclusiva que 
promou models alternatius d’economia, 
com l’economia circular o la compartida, 
maximitzant l’impacte social  que ens ajudi 
a fer front els reptes de que tenim com a 
ciutat i com a societat.
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3.4. Economia Digital i
Ecosistema d’innovació
Barcelona aposta per la innovació i entén la ciu-
tat com a escenari i plataforma de relacions, com 
un gran laboratori pel seu talent creatiu. Centres 
públics i privats s’interrelacionen per a generar 
una economia innovadora, amb capacitat d’ex-
portar-se o servir de model a altres ciutats. La 
Mobile World Capital, el Barcelona Tech City, el 
Barcelona SuperComputing Center, l’i2Cat o el 
BigDataCoE són exponents claríssims d’aquesta 
col•laboració público-privada i s’han convertit 
en punts d’atracció per a inversions estrangeres, 
talent i nous llocs de treball. 

La visió de Barcelona és anar més enllà de la 
Smart City, esdevenir una ciutat més oberta, equi-
tativa, circular i democràtica; un referent en política 
tecnològica, amb un clar lideratge públic i ciutadà. 
Des de la Direcció d’Innovació Digital -dirigida per 
Anna Majó- es dissenya i implementa l’estratègia 
tecnològica posant en el centre les necessitats de 
la ciutat i la ciutadania. Es volen resoldre els reptes 
de la ciutat a través d’un ús més democràtic de la 
tecnologia, impulsar la innovació tecnològica i la 
transformació social i ambiental, alhora que s'afa-
voreix l’apoderament ciutadà.

Barcelona s’ha consolidat com a hub digital 
internacional amb un potent ecosistema d’inno-
vació a la ciutat i esdeveniments de referència 
com el Mobile World Congress o l’Smart City Expo 
& World Congress, i des de l’Ajuntament s’ha do-
nat suport activament a l’emprenedoria digital 
amb projectes com la Incubadora Mediatic.
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3.4. Barcelona Digital Hub
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PROJECTE: Incubadora MediaTIC
https://ja.cat/f14Er

La tecnologia ha canviat l’entorn econò-
mic i l’emprenedoria tecnològica i digital 
s’ha convertit en un nou pol d’activitat. 
L’Ajuntament de Barcelona, amb Barce-
lona Activa com a principal aliat, contri-
bueix al desenvolupament de l’economia 
tecnològica i l’ecosistema digital de la 
ciutat oferint serveis, programes, ac-
tivitats i equipaments que formen part 
de la seva cartera actual i creant nous 
projectes ad hoc que situïn Barcelona en 
el mapa de ciutats referents en l’àmbit 
tecnològic i digital.

Un bon exemple de lideratge públic en el 
suport a l’emprenedoria digital és la Incu-
badora MediaTIC de Barcelona Activa, un 
espai d’acollida especialitzada en empre-
ses d’alt impacte tecnològic que en 1.400 
m2 alberga 20 empre-ses que treballen en 
l’àmbit de la intel•ligència artificial, l’inter-
net de les coses, robòtica, les tecnologies 
especials i la nanotecnologia.
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3.5. Make in Bcn: la nova 
economia digital
En el nou paradigma econòmic que la tecnologia 
ha creat, i afavorint economies més col•labora-
tives i amb més atenció sobre l’impacte social, 
Barcelona es reconeix com un referent en el 
moviment maker global. Amb una gran diversitat 
de tallers de fabricació digital; però també amb 
una clara aposta pública per espais d’innovació 
mitjançant la xarxa Ateneus de Fabricació, que 
ofereixen programes educatius per a les famílies.

El moviment social maker, sorgit del teixit 
associatiu i ciutadà, democratitza la tecnologia i 
persegueix conceptes com ara el do-it-youself, 
l’economia circular i la democràcia oberta. Barce-
lona dona suport a l'ús de la tecnologia digital per 
afrontar els reptes socials, amb un èmfasi especial 
de suport a processos de democratització de la 
tecnologia (DSI4BCN), i a escala europea (DSI4EU).

En el foment d’aquesta nova economia digital 
amb una vessant més social, s’han creat els Matins 
Makers que promouen trobades quadrimestrals de 
debat, amb una participació de més de 200 per-
sones de la comunitat de fabricants digitals. També 
s’han impulsat nous projectes d’innovació social 
digital. Com la gran cita anual d’aquesta comunitat, 
la Maker Faire, amb més de 10.000 visitants. També 
s’han finançat 16 projectes d’innovació social digital 
amb impacte en el territori, gràcies a la subvenció 
'Impulsem el que Fas' amb una dotació de gairebé 
500.000€. I tots aquests esforços locals els ex-
portem i compartim amb experiències en l'àmbit 
europeu, sent part de la comunitat DSI4EU.
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PROJECTE: : Innovació Social Digital a Barcelona i a 
Europa: DSI4BCN & DSI4EU 
https://ja.cat/GFsPg Data d’inici: Gener 2018

El Programa d’Innovació Social Digital (DSI4BCN) és una plataforma de suport als reptes so-
cials, de codi obert, amb dades obertes, crowdsourcing i la Internet de les Coses. A Barce-
lona ja n’hi ha més de 40 projectes inscrits en la plataforma (DSI4BCN), que poden aprofitar 
el repertori de finançament disponible.

“El DSI4BCN ha realitzat 16 tallers i activitats 
de co-creació amb més de 650 participants 
per definir millors polítiques públiques de 
suport a la innovació social digital”, explica 
Marc Aguilar, tècnic de Suport a la Innovació 
Social Digital. La DSI4BCN organitza esdeve-
niments i hackathons locals, com el de ‘Bloc-
kchain pel bé comú”.  

La xarxa de la DSI europea compta en aquest 
moment amb més de 2.200 organitzacions 
implicades que han col•laborat en 1.438 pro-
jectes. Entre ells, una plataforma que loca-
litza comunitats indígenes a partir de dades 
geogràfiques, o el kit ‘Smart Citizen’ amb el 
qual els ciutadans registren dades ambien-
tals en temps real que després faran servir 
per aportar solucions. La plataforma, feta en 
Arduino, connecta dades, persones, investi-
gadors, escoles, ciència ciutadana, comuni-
tats i desenvolupadors per abordar junts els 
problemes ambientals.
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PROJECTE: Maker District
https://ja.cat/uO0uB Data d’inici: 2017

El Maker District del Poblenou és una iniciativa pilot d’innovació social digital on destaquen 
els maker spaces, fablabs, universitats, institucions de recerca, empreses i moviments so-
cials del barri.  

El projecte pilot Maker District del Poblenou 
aporta al 22@ el desenvolupament de pro-
ductes i serveis del movi-ment maker. Es 
un prototipus de ciutat productiva, que vol 
contribuir al procés de reindustrialització 
de la ciutat amb activitats que promoguin la 
interacció entre la comunitat local i les ini-
ciatives ciutadanes.

L'objectiu és promoure la innovació social 
digital, amb l’ús de tecnologies obertes, per 
combatre reptes socials. Tallers, maker spa-
ces, fab labs, universitats, institucions de 
recerca, restaurants, empreses i moviments 
socials actius presents al barri fomenten 
aquests nous valors per a Barcelona: els 
d’una ciutat oberta, en col•laboració, de-
mocràtica, inclusiva, productiva, circular, 
innovadora i creativa. 
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Els Matins Maker són trobades trimestrals a Barcelona de les comunitats de producció local 
de valor afegit, els projectes d'innovació social digital i totes les persones interessades en 
aquesta cultura. En el 2018 s’han celebrat 4 sessions amb una participació de 200 persones, 
organitzades per la mateixa comunitat, tot seguint l’esperit Maker de col•laboració.

PROJECTE: Matins Maker
https://ja.cat/fr1MQ Data d’inici: 2017
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PROJECTE: Impulsem el que Fas
https://ja.cat/fr1MQ Data d’inici: 2017

Barcelona està apostant per l’ús ètic i responsable de la tecnologia per fomentar la innovació 
digital amb impacte social. La subvenció 'Impulsem el que fas', convocada per Barcelona Ac-
tiva, dona solució a necessitats d’alt impacte social que té Barcelona com ara el reciclatge, 
la inclusió digital, la reducció de l’escletxa digital –amb especial èmfasi en la perspectiva de 
gènere– o la lluita contra la pobresa energètica, entre d’altres. 

En el cas d'“Innovació Social Digital als te-
rritoris” s'impulsen projectes que explotin la 
connectivitat digital; tecnologia distribuïda 
i que protegeixi el dret a la intimitat; robò-
tica i intel•ligència artificial; dades obertes, 
coneixement obert, maquinària oberta, en 
temàtiques com la inclusió social, l’educació 
per a l’apoderament digital, així com solu-
cions per a nous estils de vida més sosteni-
bles i d’economia circular. 

“Des de l’Ajuntament, i juntament amb Bar-
celona Activa, donem suport a la comunitat 
de fabricants digitals a través de la subvenció 
“Impulsem el que Fas”. Fins ara 16 projectes 
han gaudit d’una dotació de 500.000 euros 
en l’àmbit de l’educació, la gestió d’energia 
o l’economia circular. També donem suport 
a les trobades de la comunitat, els Matins 
Makers, un espai de trobada, diàleg i treball 
per a visibilitzar aquest col•lectiu”, Marc Pé-
rez, responsable de projectes DSI.
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PROJECTE: Maker Faire Barcelona
https://ja.cat/se1xM

Maker Faire Barcelona és la trobada de les 
comunitats makers, de fabricació i disseny 
digital. Enginyers, artistes, creatius, cien-
tífics i artesans, entre molts altres perfils, 
mostren experiments, projectes i propos-
tes innovadores sota la filosofia del "do it 
yourself" (DIY). La Maker Faire se celebra 
anualment a Barcelona en el marc del 
Sónar+D, en col•laboració amb Barcelona 
Activa i l’Ajuntament de Barcelona. 

“Barcelona és pionera en el camp de la 
indústria 4.0 i la manufactura avançada, 
així com en la promoció de les economies 
socials i de proximitat. La Maker Faire vol 
passar de les xemeneies industrials a la 
fabricació digital i la innovació, amb l’epi-
centre al Poblenou”, explica Anna Majó, 
Directora de Tecnologia i Innovació Digital.

Data d’inici: 2017
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3.6. Barcelona com a lab 
urbà: Innovació pel 
bé comú  
Barcelona és el camp d’experimentació de moltes 
i variades iniciatives que s’han convertit en una 
realitat en altres parts de la ciutat. És un labora-
tori per a la innovació urbana, sostenible i social. 
Per això es va crear l’i.lab, ubicat al nou edifici del 
22@Nord, Ca l’Alier.

És un espai per innovar col•laborativament, 
de confluència de noves tecnologies (open data i 
big data, la robòtica, intel•ligència artificial, internet 
de les coses, etc. ) per a maximitzar la sostenibilitat 
i l’impacte social i ambiental. En concret, per donar 
resposta a reptes de la ciutat en matèria d'habitat-
ge, mobilitat o qualitat de vida. I també ha permès 
acostar la innovació i les PiMes a la compra pública.
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PROJECTE: i.lab, laboratori d’innovació urbana
sostenible i social
http://www.barcelona.cat/i-lab Data d’inici: 2018

A través de l’ilab, Barcelona aprofita el seu potencial d’Innovació per potenciar la compra públi-
ca i estimular la innovació, per amplificar l’impacte de les seves polítiques socials i ambientals.

L’i.lab dona resposta a les demandes i ne-
cessitats de la ciutadania i als nous reptes de 
ciutat i fer-ho de manera oberta i col•labo-
rativa entre els sectors públic, privat, acadè-
mic i social. “Reptes com fer l’habitatge més 
assequible, apoderar a les dones a l’indústria 
tecnològica o fer la mobilitat més sostenible 
amb l’ús de les dades s’estan treballant en 
col•laboració amb universitats, empreses 
del tercer sector, centres de recerca i em-
prenedors, i fins i tot col•laborant amb altres 
ciutats”, explica Anna Majó, Directora d’In-
novació Digital.    

El laboratori s’ubica a Ca L’Alier, la nova seu 
municipal d’innovació urbana, gestionat per 
la Fundació BIT Habitat, un nou exemple de 
la recuperació del patrimoni industrial de 
la ciutat i una nova icona del 22@Barcelona 
Nord, que també acull la Fundació BIT Habitat 
i un centre d’innovació en IoT de Cisco.
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PROJECTE: i.lab DataCity, Reptes de dades i Mobilitat
https://www.datacity.numa.co/cities-barcelona Data d’inici: 2018

DataCity és un programa internacional, adoptat per Barcelona l’any 2018, que convida a corpo-
racions i empreses tecnològiques a resoldre problemes urbans on les dades són l'eina central 
per a resoldre'ls. 

El programa adopta metodologies àgils de tre-
ball i la ciència de dades, posant de manifest 
el valor de les dades com a infraestructura 
de la ciutat. DataCity és un exemple pràctic 
del programa «Data Commons». París, Berlin 
i Casablanca també en formen part. “Junts 
podem donar respostes a preguntes urgents 
en el creixement de les ciutats. La coopera-
ció entre experts de diferents ciutats en un 
procés obert avança cap a la transició de la 
mobilitat i l’energia”, explica Ramona Pop, 
senadora d’Economia, Energia i Empresa Pú-
blica de Berlin.

A la primera edició, l’àrea de Mobilitat va pre-
sentar dues propostes incloses: Com reduir 
l’impacte de la distribució urbana de mer-
caderies optimitzant l’última milla? i, com 
optimitzar la gestió de la mobilitat en els ac-
cessos a la ciutat?  
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PROJECTE: i.lab Repte apoderament de la dona a la 
indústria tecnològica
https://ja.cat/pnBwY Data d’inici: 2018

La bretxa de gènere que existeix a la indústria tecnològica es un problema greu que ha de 
ser abordat tant pels sectors públic i privat, com pels responsables polítics. La velocitat del 
desenvolupament tecnològic actual i els seus efectes a tots els aspectes de la nostra societat 
posen en relleu que els productes i serveis tecnològics no haurien de ser només desenvolupats 
per la meitat de la població.

“Les dones estan fent un treball fantàstic en 
la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les 
matemàtiques. Junts hem d'assegurar-nos 
que la revolució digital sigui també una revo-
lució feminista”, explica Francesca Bria, Co-
missionada de Tecnologia i Innovació Digital 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Busquem solucions que contribueixin a la 
reducció de la bretxa de gènere tecnològica 
i que puguin ser reproduïbles i escalables. En 
col•laboració amb la Fundació Mobile World 
Capital, i el seu programa d-lab, es va dema-
nar a la ciutadania que presentessin propostes 
per aconseguir l'objectiu de visibilitzar més la 
dona tecnològica. Els guanyadors van ser Ins-
piring Girls, -un projecte que augmenta l'au-
toestima i l'ambició professional de les noies 
en edat escolar, així com les expectatives la-
borals, i Fluttr -una plataforma que ajuda a les 
empreses a seleccionar el millor professional, 
eliminant la discriminació per gènere.
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PROJECTE: i.lab BCN-NYC Repte Habitatge Assequible
https://ja.cat/Y6c60 Data d’inici: Novembre 2018

La manca d’habitatge assequible té un im-
pacte negatiu en la inclusió social, la igualtat, 
la salut i la sostenibilitat. Tant Barcelona com 
Nova York estan compromeses a avançar en 
el propòsit d'impulsar iniciatives que reduei-
xin aquesta problemàtica. Així queda indicat 
a la "Declaració dels governs locals pel dret 
a l’habitatge i el dret a la ciutat". En la Smart 
City Expo World Congress 2018 llançaren 
conjuntament una convocatòria per trobar 
tecnologies i eines innovadores amb la inten-
ció de disminuir el cost de la construcció i la 
rehabilitació en zones urbanes denses.

El BCN-NYC Repte Habitatge Assequible 
proposa l’ús de materials alternatius i soste-
nibles, o nous sistemes de gestió de costos i 
planificació per fer habitatges assequibles. El 
projecte guanyador rebrà fins a 20.000 USD 
per provar la tecnologia en els llocs rellevants 
del projecte a les ciutats de Barcelona o de 
Nova York.
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PROJECTE: i.lab Repte BCN dona molt de joc
https://ja.cat/cgwvE Data d’inici: Gener 2019

L’Ajuntament de Barcelona té com a objec-
tiu el foment del joc i el lleure actiu a l’espai 
públic. Per això ha desplegat una xarxa de 
gairebé 900 d’espais de joc. No obstant això, 
es fa necessari el correcte manteniment 
d’aquests espais, així com la seva adaptació 
a les necessitats canviants de la ciutadania. 

Amb el 'Repte Barcelona dona molt de joc' es 
fa un pas més per innovar en els processos 
de compra pública, aprofitant una licitació de 
manteniment d'àrees de joc infantil. L’objec-
tiu és disposar de dades fiables de l’ús, estat 
dels espais, i elements de joc i lleure per ajus-
tar-los a les preferències de petits.  
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PROJECTE: i.lab Compra pública innovadora
https://ja.cat/q25tt Data d’inici: 2017 

La compra pública a Espanya suposa el 20% del PIB1 . Des d’Europa es promou una contrac-
tació pública eficient i que promogui els objectius socials comuns. En aquesta línia, l’Ajun-
tament de Barcelona està transformant la seva compra pública introduint criteris socials, 
mediambientals i d'innovació en els contractes. La innovació comença per a la identificació 
de necessitats i reptes no resolts per al mercat.  El canvi consisteix en descriure els proble-
mes de manera oberta, fent una invitació a la creativitat, i no pas de manera tancada amb 
una descripció específica de les solucions. 

1http://www.obcp.es/index.php/mod.pags/mem.quienesSomos/chk.d9acdcf78342eb85b18c5114d73c2c31

QUÈ ÉS LA COMPRA PÚBLICA
INNOVADORA?
Es tracta de realitzar compres amb diners 
públics d’una manera més responsable, i no 
tan sols amb criteris econòmics de mercat. 
“Representa un canvi cultural: es planteja 
com un procés estratègic que comença per 
detectar de manera oberta i col•laborativa 
quines són les necessitats”, explica Ana Paola 
López, responsable de projectes i.lab.

Mitjançant la compra pública innova-
dora, Barcelona vol modernitzar i millorar la 
qualitat i l’eficiència dels serveis públics, al-
hora que impulsa el creixement i la competi-
tivitat de les empreses, sobretot de la petita 
i mitjana empresa.

BARCELONA COM HO FA?
En el marc del foment de la Compra Pública 
Innovadora, s’ha publicat la Guia de Contrac-
tació Pública Innovadora, i s’han fet semina-
ris i formacions per sensibilitzar sobre l’ús de 
la contractació estratègica amb impacte a 
més de 300 professionals municipals. També 
s’ha participat molt activament a la primera 
Fira de Contractació, per fomentar el diàleg 
entre l’administració i els proveïdors acos-
tant la innovació a la compra pública.

Descarrega’t la guia per aprofitar el màxim la 
Compra Pública Innovadora
https://ja.cat/P1N0c
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L’estratègia tecnològica i innova-
dora de Barcelona es basa en sis 
eixos:  

Intel·ligència col·lectiva per a la 
democràcia i els drets digitals, 

Transformació digital interna i de 
govern obert, 

Tecnologia urbana adaptada per 
a tothom

Pacte social amb les dades

Connector d’innovació pel bé 
comú

Apoderament digital

APODERAMENT DIGITAL

Quan la tecnologia ha canviat la forma en 
què vivim, treballem i interactuem, la bretxa 
digital és un risc que no podem permetre'ns 
i cal assegurar que apoderem a la ciutadania 
per formar part d’aquesta revolució digital. 
La tecnologia ha de servir les necessitats 
de les persones i potenciar-les, crear llocs 
de treball de qualitat en totes les comuni-
tats i lluitar contra les desigualtats. Millorar 
l'educació, la creativitat, la curiositat i la 
consciència col•lectiva és fonamental per a 
la transició cap a un futur digital més demo-
cràtic, equitatiu i pròsper.

Des de l’Ajuntament de Barcelona 
s’aposta per l’apoderament digital i les noves 
idees per promoure habilitats diferents, per 
crear futurs llocs de treball en l'era dels ro-
bots i l'automatització. En definitiva, cons-
truir una societat digital més forta i més justa 
donant impuls als moviments d'innovació 
social i promoure una democràcia participa-
tiva real respectant els drets de tots i totes.
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3.7. Capacitació digital  
La formació i la capacitació permanent és l'única 
manera d’apropar les tecnologies emergents a la 
ciutadania, per apoderar-la i contribuir al fet que 
sigui participativa i estigui més preparada per a les 
tasques del segle XXI. La creativitat i la tecnologia 
han d'estar molt presents a les aules per despertar 
en els més petits vocacions cientificotecnològi-
ques (STEAM); les tecnologies digitals per formar 
joves i persones actives en competències digitals, 
i la capacitació com a eina d’inclusió social, intra-
generacional, territorial i de gènere.

Amb la tecnologia com a eina per potenciar 
les persones es podran crear llocs de treball de 
qualitat en totes les comunitats i lluitar contra les 
desigualtats. Des del Cibernàrium ja s’han ofert 
més de 12.000 cursos i activitats que han ajudat a 
més de 50.000 persones a millorar les seves capa-
citats digitals i, fins i tot, a reinventar-se profes-
sionalment. També s’aposta pel treball del futur a 
través del programa STEAM BCN.
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PROJECTE: Cibernàrium
https://cibernarium.barcelonactiva.cat/ Data d’inici: 1999

Cibernàrium és el centre de referència per a la capacitació digital de Barcelona Activa. La 
formació tecnològica avançada permet a la ciutadania i a l’ecosistema empresarial estar 
al dia i formar-se en les tecnologies requerides pel mercat, a través d’una àmplia oferta 
d’activitats de curta durada (en format píndola o curs pràctic) permanentment actualitzada. 
Situat a l'edifici MediaTIC del 22@, proporciona una formació gratuïta i de qualitat dissenya-
da segons els criteris d’utilitat i demanda de les persones usuàries.

El Cibernàrium proposa més de 180 activi-
tats diferents que s’actualitzen i s’adapten 
trimestralment atenent les competències 
digitals més demandades. Des de Barcelona 
Activa també t’ajuden a trobar feina, a en-
gegar el teu projecte, a elaborar un Pla de 
Negoci i a cercar finançament per a la teva 
idea professional.

QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES DE 
LES ACTIVITATS?
Cibernàrium s’articula en un ampli catàleg 
d’accions i programes de divulgació i forma-
ció tecnològica on s’aborden des de les com-
petències digitals bàsiques fins a les compe-
tències digitals més avançades. Màrqueting i 
comunicació, Creació web,  Imatge digital i 
disseny, Programació, Educació i TIC, Fabri-
cació digital i 3D, són algunes d'elles.  
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Els professionals dels àmbits científics i tecnològics són cada cop més reclamats. Es preveu 
una gran mancança entre oferta i demanda de mercat en aquests perfils en l’àmbit mundial. 
Aquest fet s'agreuja encara més en el cas de les dones, ja que existeix una alarmant desigual-
tat de gènere. A Barcelona, les noies només representen el 13% en formació TIC i, en l'àmbit 
mundial, només un 26% de les feines en el sector tecnològic, segons el World Economic Forum.

PROJECTE: STEAM BCN 
https://ja.cat/VyDmf Data d’inici: 2014

Davant d'aquest escenari, Barcelona Activa ha 
creat l’STEAM BCN (Science, Technology, Art, 
Engineering and Mathematics) per fomentar 
les vocacions científiques i tecnològiques des 
de l'etapa infantil i fins a secundària, dotant 
d'eines i recursos tant a professorat com a 
les famílies. El projecte posa el focus en la 
perspectiva de gènere i la desmitificació de 
la figura de la persona científica lligada a un 
perfil i estatus socioeconòmic. S'han dis-
senyat tallers, càpsules de formació, visites 
a centres de recerca, ideatons (concursos 
d'idees), etc. Accions que es desenvolupen a 
escoles, biblioteques, universitats, o ateneus 
de fabricació, entre d'altres.

“L’Steam BCN està inclòs al catàleg de programes anuals del Consorci d’Educació de Barcelona. 
Hi participen diferents universitats i centres de recerca de la ciutat, a través de les persones 
doctorandes que imparteixen les sessions”, explica Sara Diaz Roig, Directora Operativa Forma-
ció i Innovació. 

STEAM Barcelona té un fort desplegament en el Festival YOMO que atreu a més de 20.000 
alumnes i 4.000 educadors. Als Ateneus de Fabricació digital acompanya a les famílies en el co-
neixement de les noves tecnologies 3D, trencant estereotips i proporcionant experimentació 
en tecnologies digitals des d’un vessant lúdic. També es desenvolupen programes educatius: 4 
fablabs públics.  

Al llarg del 2018, STEAM Barcelona ha creat una xarxa amb 12 socis de coneixement de 
l’àmbit públic, universitari o privat, i ha arribat a 2.028 estudiants de primària i secundària i a 
188 docents i persones doctorandes de la ciutat de Barcelona. 

A les aules té la missió de fer les disciplines 
STEAM accessibles a nens i nenes de secun-
dària, ampliant la perspectiva de gènere i 
desmitificant la figura de la persona científi-
ca,  lligada a un perfil i estatus socioeconò-
mic. Amb #estàsON a les biblioteques es vol 
despertar l’interès i la curiositat per l’àmbit 
científic i tecnològic a través d’un aprenen-
tatge lúdic, a l’hora que s’incideix en l’edat 
on es comencen a crear els estereotipis.
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PROJECTE: Ateneus de Fabricació
https://ja.cat/JV30i  Data d’inici: 2014

“L’Hospital St. Joan de Déu va utilitzar una impressió en 3D d’un tumor, per planificar una 
intervenció extremadament complexa a un nen de 5 anys, que va permetre una extirpació 
més precisa. Ho va fer la Fundació CIM de la UPC què són partners del projecte Ateneus des 
de el moment 1. Amb impressió 3D també es va crear un tap potabilitzador per facilitar l’ac-
cés a l’aigua apte per el consum humà”, explica Jordi Reynés Garcés de la Xarxa d’Ateneus 
de Fabricació.

ATENEU DE FABRICACIÓ AL PARC TECNOLÒGIC
El nou Parc Tecnològic és un espai de referència per a la indústria avançada a Barcelona. Aquest 
espai s’adreça a les PIMEs de la ciutat i a les empreses que elaboren un producte propi en el 
camp tecnològic i industrial.

ATENEU DE FABRICACIÓ DE GRÀCIA
El nou Ateneu de Gràcia vol ser punt  de trobada d'entitats i associacions del districte per 
generar complicitats entre els artesans  i artistes de Gràcia.

Els ateneus de fabricació són espais públics 
on es pot aprendre i experimentar en el món 
de la fabricació digital. Són impulsats per 
l’Ajuntament de Barcelona i estan oberts a 
tothom. Disposen de màquines i personal 
qualificat per capacitar a les persones en 
màquines i programaris, donar suport a pro-
jectes i acollir activitats.

QUÉ S’HA DE PAGAR PER A UTILITZAR EL 
MATERIAL DELS ATENEUS DE FABRICACIÓ?
Els ateneus de fabricació funcionen a par-
tir de la contraprestació, que és el retorn 
no-econòmic que fa tota persona que utilitza 
els recursos de l’ateneu a manera de bescan-
vi de béns per béns, sense la intervenció de 
diners. És un sistema de reversió social del 
suport rebut a l’Ateneu a canvi del temps, el 
talent, la implicació i la participació de les 
persones en benefici de la comunitat.
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3.8. Inclusió digital
L’accés a les noves tecnologies defineix una nova 
fractura social a les ciutats, sovint amb una alta 
correlació amb les desigualtats econòmiques i 
educatives. Cal treballar per reduir aquesta bretxa 
digital i facilitar capacitats, habilitats i l’accés a les 
noves tecnologies mitjançant programes pedagò-
gics i coordinant a tots els agents que hi treballen 
per a que aquestes accions arribin al nombre més 
gran de ciutadans i ciutadanes. 

Cal anar cap a un futur digital més democrà-
tic, equitatiu i pròsper, donant les mateixes oportu-
nitats a tothom i també pensant en les generacions 
futures, i sobretot, a elles. Hem fet programes com 
el Girls for change, o el repte i.lab de women & tech 
per visibilitzar les dones en el món tecnològic.
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L’informe de la Comissió Europea sobre “Dones actives en el sector de les TIC” revelava que 
en l’àmbit europeu només 29 de cada 1000 dones graduades trien un títol relacionat amb la 
informàtica (en comparació amb el 95 d’homes). Aquest nombre és substancialment reduït a 
4 quan es parla sobre les TIC. Les dones tendeixen a abandonar el sector al llarg de les seves 
carreres, la qual cosa significa que solament el 9% que van estudiar TIC encara treballen en 
aquest camp amb 45 anys.

Promovem el paper de la dona en la indústria tecnològica per a trobar la igualtat en aquest 
sector. L’escletxa de gènere, tot i que és menor que en altres indústries, encara hi existeix, per 
això s’ha de combatre des de l’educació, fomentant les vocacions cientificotècniques entre 
les nenes. Des de l’Ajuntament de Barcelona s’està apoderant a les dones en la tecnologia per 
avançar en la igualtat de les dones. "Girls for Change", Data i Women Hackathons, o "Empowe-
ring Women in Tech" de l’i.Lab són alguns dels esdeveniments promoguts.

Introduïm la perspectiva de gènere en tot això que fem, així com busquem l’equilibri en la 
participació en esdeveniments internacionals com el Mobile World Congress o l’Smart City Expo.

PROJECTE: Dones i Tecnologia
https://ja.cat/UHzZ7 Data d’inici: 2018

A Catalunya, segons l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari, durant l’any aca-
dèmic 2015-16, només el 13% dels alumnes 
matriculats en TIC van ser dones. De cada 
1.000 dones, només 4 treballen en el sector 
de les TIC.

L’Ajuntament va fer un estudi de “L’ecosiste-
ma de les TIC des de la perspectiva de gènere 
a Barcelona” que corroborava aquestes da-
des de la poca presència de dones en aquest 
sector tot i que apuntava, entre d’altres, que 
la bretxa salarial de gènere en aquest sector 
(-10,7%) és clarament inferior a la mitjana de 
Barcelona (-21,8%).
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Un acord de col•laboració entre l’Ajuntament 
de Barcelona i la Fundación Telefónica, la 
Fundación Vodafone, la Fundación Orange, 
l’empresa Cisco Systems i l’empresa Lenovo 
ha portat a totes aquestes entitats a treba-
llar plegats en la reducció de l’escletxa di-
gital. Concretament ho fan en el marc dels 
programes de retorn social que aquestes 
companyies ja estan desplegant, orientades 
a la reducció de l’escletxa digital i a la capa-
citació dels col•lectius amb més dificultats 
per desenvolupar-se plenament en les no-
ves tecnologies. S’ha donat prioritat aquells 
barris i franges de població que el govern ha 
identificat com a més vulnerables.

Amb Antenes Cibernàrium també es lluita 
per reduir l’escletxa digital, convertit algu-
nes biblioteques de la ciutat en centres de 
formació d’alfabetització digital. Durant l’any 
2018 s’ha  arribat a 10 districtes a través de 
14 programes.

PROJECTE: Declaració de Barcelona per la inclusió 
social digital
https://ja.cat/m9xZm Data d’inici: 2017
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3.9. Intel•ligència
col•lectiva per a la 
democràcia i els 
drets digitals
La societat digital s’hauria de construir amb la ciu-
tadania. Barcelona fomenta l’ús de la tecnologia 
per facilitar la democràcia activa. Això significa 
desenvolupar models d’interacció en els entorns 
digitals (oberts, segurs i lliures) que siguin capaços 
d’incorporar la intel•ligència col•lectiva en les no-
ves maneres d'elaboració de polítiques. La plata-
forma democràtica  Decidim.Barcelona, amb més 
de 30.000 participants,  planteja una democràcia 
veritablement participativa, estenent els drets de 
la ciutadania a l’entorn digital.

L’Ajuntament de Barcelona disposa d’eines 
digitals, de programari lliure i codi obert, de fàcil 
ús perquè totes les persones puguin aportar el seu 
coneixement, proposar interessos socials i deba-
tre amb altres sobre temes que els preocupen. I la 
tecnologia està aquí per ajudar-nos.

Posant la ciutadania al centre també pre-
tenem fer créixer la seva sobirania digital, capaci-
tar-la per exercir plenament la llibertat i els drets 
digitals, així com el dret a la protecció de dades, la 
privacitat i l’autodeterminació informativa.
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PROJECTE: DECIDIM Barcelona
https://www.decidim.barcelona/ Data Inici: 2017

La plataforma de participació digital i demo-
cràtica Decidim Barcelona  vol donar la veu a 
la ciutadania perquè decideixi sobre el futur 
del seu entorn. És un espai digital de procés 
participatiu per debatre, contrastar i recollir 
propostes. L’eina està elaborada amb pro-
gramari lliure i codi obert, de manera que es 
pugui reutilitzar o millorar.

“És un projecte que avui ja utilitzen més 
de 70 ciutats i altres institucions arreu del 
món”, Arnau Monterde, impulsor del pro-
jecte Decidim

Alguns exemples de propostes ciutadanes: 
_Dissenyem la zona verda de les Cases Barates (De l’1/10/18 al 31/3/19)
_Montjuïc, un parc per a Barcelona (Del 10/10/18 al 31/3/19) 
_Fabra i Coats, un espai obert a Sant Andreu (De l’1/10/18 al 31/3/19) 
_Pla del joc a l’espai públic (Del 20/3/18 al 6/2/19)
_Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat (De l’/10/18 al 31/12/19) 
_Montbau + accessible (Del 9/3/18 al 18/2/19)

COM PARTICIPO EN UN PROCÉS DE
CIUTAT QUE M’INTERESSA?
_Informa’t sobre les propostes
_Consulta els processos participatius oberts
_Participa en els debats (fes propostes noves, 
comenta les ja existents, dona arguments a 
favor o en contra, suport o comparteix-les a 
les xarxes socials).
_Fes seguiment de les propostes (les inicia-
des a la plataforma i les generades a les cites 
presencials, consulta tot el recorregut dels 
debats, segueix els  comentaris i els docu-
ments finals).

PARTICIPANTS
30.726

PROCESSOS
14

ASSEMBLEES
14

PROPOSTES
13.451

PROPOSTES 
ACCEPTADES

9.200

SUPORTS
195.485

RESULTATS
5.485

DEBATS
13

COMENTARIS
 19.579

TROBADES
 1.240

ADHESIONS
723

ENQUESTES 
REALITZADES

 415

PUBLICACIONS
8

Decidim Barcelona compta fins ara amb: 
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PROJECTE: Cities Coalition for Digital Rights
https://citiesfordigitalrights.org/ Data Inici: 2018  

En 2018, Barcelona va impulsar -junt amb 
Nova York i Amsterdam- l’aliança per a la pro-
tecció dels drets digitals de les persones en 
l'àmbit global.  

Cada ciutat implicada en la Coalició ha posat en marxa accions per protegir i promoure els 
drets digitals dels seus ciutadans i visitants. En aquest sentit, Barcelona compta, entre d’al-
tres, amb Decidim, el Portal de Dades Obertes, la primera Oficina de Dades de l’Estat amb el 
seu corresponent director (Chief Data Officer),  i participa en el projecte europeu DECODE, 
que permet que els ciutadans controlin les dades personals. L’Ajuntament també ha llançat el 
Manifest a favor de la sobirania tecnològica i per a la defensa dels drets digitals a les ciutats, 
per a desenvolupar polítiques digitals que vagin en aquesta direcció.

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 aquesta línia, 
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-Habitat

1.  Accés universal i igualitari a Internet, alfabetització digital
2. Privacitat, protecció de dades i seguretat
3. Transparència, rendició de comptes i no discriminació de dades, continguts i algoritmes
4. Democràcia participativa, diversitat i inclusió
5.  Estàndards de servei digital oberts i ètics

QUÈ SÓN ELS DRETS DIGITALS? 
Els drets digitals són com els drets humans, 
però en el terreny d’Internet i les tecnologies 
digitals. Per l’acceleració amb que s’adop-
ten les tecnologies actuals, cada cop és més 
difícil garantir la protecció dels drets de les 
persones, com la privacitat. Ja no és estrany 
sentir que milers de contrasenyes d’accés a 
correus electrònics han estat robades, que 
les xarxes socials vénen dades personals a 
empreses terceres, o que la nostra comuni-
cació està monitorada i controlada.
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PROJECTE: REC, moneda ciutadana
https://ja.cat/DuMt3 Data d’inici: 2018

La moneda local actua com una forma complementària de pagament sense substituir la 
nacional. Alhora dona l’oportunitat de mesurar l’impacte del consum a la ciutat. S’estima 
que més de 5.000 persones utilitzen ja una de les 70 monedes locals a Espanya.

A Barcelona el  Recurs Econòmic Ciutadà (REC) s’ha implementat en deu barris de l’eix 
Besòs. Desenvolupat pel consistori -en col•laboració amb NOVACT (Instituto Internacional 
per a l’Acció no Violenta)- i vol ser una variant de les monedes anomenades “socials o 
locals”. Els objectius són crear un sistema d’intercanvi ciutadà complementari i paritari a 
l’euro, enfortint les xarxes associatives.

 “El model econòmic en que vivim planteja 
molts reptes per a l’economia de proximitat, 
especialment per al petit comerç. Tenim com-
petència de plataformes mundials digitals i de 
la gran distribució. Això comporta en molts ba-
rris, un problema de desertificació comercial”, 
explica Àlvaro Porro, comissionat d’economia 
social, desenvolupament local i consum .  

1https://www.youtube.com/watch?v=GV52O6LVoaM

COM FUNCIONA?
Pagar a un comerç, cobrar a un client, enviar 
diners a una altra persona o bé controlar tots 
els moviments, són algunes de les que coses 
que ja es poden fer amb els REC. Només et 
caldrà introduir una contrasenya per entrar 
a l’app.   

ON PUC UTILITZAR EL REC?
Consulta el mapa per trobar on et pots gastar 
els teus REC.
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“Finalment, el que fem és integrar la intel•ligència col•lectiva de 
tots els ciutadans en el procés de presa de decisions polítiques a tra-
vés plataformes de democràcia participativa.”  

“El nostre objectiu més ampli- basat en la ferma creença de les 
ciutats democràtiques i sobiranes- és garantir que la revolució digital 
serveixi a molts, no només a uns pocs”.

"Les ciutats estan cada vegada més a prop de la ciutadania i 
han d’esdevenir en custodis dels seus drets digitals. Hem de pregun-
tar-nos quines són les implicacions socials, ètiques i econòmiques de 
tecnologies emergents, com per exemple la Intel•ligència Artificial i 
assegurar-nos que incorporem l'estat de dret, els drets humans i la 
democràcia en la seva implementació".

“Hem de treballar junts per a invertir tota la nostra energia per a 
donar l'oportunitat a les dones que estan fent un treball fantàstic en la 
ciència, en la tecnologia, en l'enginyeria, en les matemàtiques. I junts 
hem d'assegurar-nos que la revolució digital sigui també una revolució 
feminista.”

“Implementar tecnologies en xarxa en l’entorn urbà va molt més 
enllà que omplir la ciutat amb sensors i deixar la informació en mans 
privades. La inversió tecnològica ha de respondre a abordar reptes ur-
bans socials, a llarg termini, com la desigualtat salarial, el canvi climà-
tic, l’escassetat de recursos naturals i l’ocupació. I s’ha d’aconseguir 
implicar tot l’ecosistema d’innovació a través de participatius i de 
construcció col•laborativa, amb innovació oberta com l’i.lab. D’aques-
ta manera configurarem un futur digital per a una majoria, i no per a 
uns pocs.”

Francesca Bria,
Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital
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