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1. MÉS ENLLÀ DE LA
SMART CITY: EL FULL DE
RUTA DE LES PERSONES
ENVERS LA SOBIRANIA
TECNOLÒGICA
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Francesca Bria
Comissionada de Tecnologia
i Innovació Digital

“Que la revolució
digital serveixi a molts,
no només a uns pocs”
La creació del Comissionat de Tecnologia i
Innovació Digital per part de l'Ajuntament de
Barcelona sorgeix de la ferma creença en la
importància que tenen les dades i la tecnologia
per transformar la ciutat. Des de la prestació de
serveis públics millorats i més assequibles fins

Utilitzem Decidim per crear l'agenda del Govern: més del 70% de les propostes provenen
directament de la ciutadania i són un reflex del
que preocupa els habitants de Barcelona, de
manera que esdevé el full de ruta del Govern
municipal. Les demandes més habituals s’em-

Barcelona vol establir els estàndards mundials en innovació
ètica, oberta i responsable i apostar per la sobirania tecnològica.
al fet que el Govern municipal sigui més obert,
àgil, eficient i participatiu. El Pla digital de Barcelona, sorgit d’aquest Comissionat, apunta a
repensar una ciutat intel•ligent que estigui al
servei de les persones que hi viuen.
En el nucli d’aquest nou model impulsat
per Barcelona hi ha un experiment de participació a gran escala: Decidim. Es tracta d’una
plataforma digital participativa que aprofita la
intel•ligència col•lectiva de la ciutadania per
crear polítiques públiques que responguin millor a les seves necessitats. Aquesta plataforma
està construïda amb programari lliure i garanteix la privacitat de les persones participants
així com la transparència, cosa que moltes altres plataformes comercials no fan.

marquen en els àmbits de l'accés a habitatge
assequible, el canvi climàtic, la transició energètica o la sostenibilitat, entre molts altres.
El nostre pla Barcelona Ciutat Digital
descriu noves directives que posen les ciutadanes i els ciutadans en el centre del Govern
municipal. 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. Aquestes mesures insisteixen a restablir el control sobre les dades,
generat per les tecnologies digitals. Igualment
es persisteix en la promoció d'infraestructures
digitals públiques basades en programari lliure
i de codi obert, així com estàndards oberts. El
pla també inclou una estratègia de dades èti-
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ca, que reconeix la privacitat, el xifratge, els
drets col•lectius a les dades i altres drets fonamentals de la ciutadania. Les dades de la ciutat
es conceben com un bé comú i han d’esdevenir
com una infraestructura pública, com l'aigua,
l'electricitat, les carreteres i l'aire net, de ma-

era d'automatització i robotització. Implica,
també, democratitzar la producció en la quarta
revolució industrial amb l'objectiu de donar suport a models econòmics més circulars, inclusius i de col•laboració. Això és el que estem fent
en crear un laboratori d'innovació urbana i do-

Volem passar d'un model de capitalisme de vigilància —on
hi ha una manca de transparència de les dades i l’ús que
se’n fa— a un model on els mateixos ciutadans i ciutadanes
puguin posseir i controlar la informació.
nera que han de ser accessibles i han d'ajudar
les empreses locals de tecnologia i les xarxes
de producció a construir futurs serveis i solucions que generin valor públic i retorn social.
Per aconseguir-ho, promovem alternatives com el projecte DECODE, una plataforma
de codi obert, descentralitzada i respectuosa
amb els drets digitals, basada en la tecnologia
de blockchain, a fi que la ciutadania tingui més
control i poder sobre les seves dades i pugui
decidir quines vol mantenir en privat, quines
vol compartir, amb qui i sota quin criteri.
És un nou contracte social de les dades,
que no explota la informació personal per pa-

nar suport a les comunitats dels nous creadors
i creadores digitals (makers), al moviment de la
Fab City i a una veritable economia d'intercanvi.
Fomentem, a més, que la contractació pública
sigui més transparent i sostenible a través d'un
mercat digital obert que facilita la participació
d'empreses locals i pimes.
Les ciutats, per descomptat, no poden
fer aquesta gran transformació soles. Tot el
que desenvolupem és de codi obert, i aquest
està publicat a Github perquè les nostres idees
i pràctiques es puguin difondre. Les polítiques
digitals de Barcelona es basen en una plataforma de programari lliure perquè puguin ser

És per això que, 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 intel•ligència artificial.
gar infraestructura crítica. Així, l'immens valor
econòmic que representen aquestes dades
retorna a la ciutadania. Aquest és un canvi decisiu que col•loca les persones en el centre del
disseny dels serveis governamentals.
Barcelona aspira a fer evolucionar l'agenda de la ciutat intel•ligent per convertir-se en
una ciutat sobirana digitalment, una ciutat que
permet als ciutadans i les ciutadanes debatre i
articular les seves pròpies prioritats i decidir els
usos de les innovacions tecnològiques, de manera ètica i amb un clar impacte social. Aquest
procés de transició implica revitalitzar la nostra
economia i repensar el futur del treball en una

compartides, reutilitzades i adaptades per altres ciutats.
Això establirà les bases d'un futur digital centrat en les persones. 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.
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2. BARCELONA
CIUTAT DIGITAL
EN XIFRES
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 ciutats poden convertir-se en laboratoris per a la democràcia i la sostenibilitat a partir d’un model de transport públic, habitatge, sanitat i educació que sigui
intel•ligent, amb un ús intensiu de dades, però basat en una lògica de solidaritat,
cooperació social i drets col•lectius.
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Mobilitat sostenible
Superilles

Foment del vehicle elèctric

58

11
Espais tancats al trànsit repartits en
nou districtes, 60% de l’espai
públic per a l’ús de la ciutadania

Punts de recàrrega elèctrica per a
vehicle elèctric

Barcelona Energia

Pla Clima 2018-2030

%
100
pública
suposarà

710.000€
d'estalvi a l'any

200
km
Carril bici

Increment de quasi el doble des del
començament de mandat (de 116 km a
200 km)

424

estacions

242

6.000

bicis mecàniques

L’estratègia de l’Ajuntament
de Barcelona consta de 242
mesures contra el canvi climàtic

%
100
energia verda i

Foment de la bicicleta

de proximitat

300

bicis elèctriques

Dades obertes
450

datasets al portal
Open Data BCN

Participació directa i transparència
Decidim Barcelona

13.000

propostes votades

9.245

(72%) propostes
acceptades

Bústia ètica

40.000
participants

230.00

126
comunicacions realitzades per
denunciar casos de corrupció,
des del 2017

interacciones
en línea
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Tecnologia urbana
Infraestructura digital

600 km
de fibra amb accés públic
i gratuït a internet

w

2.072

+ 130.000

punts de wifi

usuaris

627.095

16

punts d’accés

1.003

en busos públics

en les principals
estacions de metro

Infraestructura de sensorització

15.000
sensors actius

3.000.000
registres diaris

25%

40.000

d'estalvi d'aigua
gràcies als sensors

contenidors d’escombraries
connectats

Sentilo

36.492

semàfors controlats
digitalment

xarxa de sensors desplegada a la ciutat de
Barcelona que transmet dades en temps real. Desenvolupada
amb programari de codi obert, mesura l’energia, el
soroll, la brossa, la meteorologia, les zones d'aparcament, la qualitat de l'aire, el nivell de l'aigua i el
flux de bicicletes, persones i vehicles.

80.000
places d’aparcament públic
(68% del parc total)

150.000

P
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Programes de capacitació i inclusió digital
Foment de vocacions científiques
i tecnològiques

Cibernàrium

40
+39.000

+15.000

participants en programes
de capacitació digital

participants en formacions
d’emprenedoria tecnològica

escoles ofereixen
el programa
STEAM a les aules

200
professors
i doctorands
implicats

6.000
nens i nenes
participants

Innovació urbana, sostenible i social
i.lab

Innovació social digital

6

8
necessitats
identificades

4
pilots
en marxa

Espais
d’innovació

reptes
llançats

5

àrees
municipals
impactades

2.200

30.000

entitats identificades
arreu d’Europa

assistents en les
darreres edicions
de la Maker Faire

+750

200

participants en
les sessions i.lab

entitats formen la
comunitat de Barcelona

Ca l’Alier

Fàbriques de creació

Creació del laboratori d’innovació
urbana

Onze espais per experimentar
amb art i cultura

InnoBA

Ateneus de fabricació

Incubadora MediaTIC

Creació del centre de la
innovació social

Cinc espais per a la fabricació
digital (dos nous aquest mandat)

Creació del nou viver d’empreses
d’alt impacte tecnològic

3. UN MAR DE
PROJECTES PER
A TOTHOM
Des del Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital creiem que s’ha d’anar més
enllà del concepte de ciutat intel•ligent (smart city) i que Barcelona esdevingui una
ciutat oberta, equitativa, democràtica i amb una aposta clara per l’economia circular.
El pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019) proposa la millora dels serveis públics, de més qualitat i més ajustats a les necessitats de la ciutadania. Això només
es pot aconseguir amb la intel•ligència col•lectiva. La plataforma de participació
Decidim.Barcelona és un bon exemple de com tots junts decidim el rumb de les
polítiques públiques: milers de persones configuren ja l’agenda política de la ciutat
i les accions de l’Ajuntament són construïdes a partir d’aquestes demandes.
L’estratègia tecnològica i innovadora de Barcelona es basa en tres eixos:

Transformació digital

Tecnologia per a un millor govern
Tecnologia urbana
City Data Commons

Innovació digital
Economia digital
Make in BCN
i.lab

Apoderament digital
Educació i capacitació digital
Inclusió digital
Democràcia i drets digitals
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Què poden fer les ciutats per promoure la transició vers una ciutat
intel•ligent que no sigui neoliberal?
Ho resumim en les principals mesures de polítiques públiques següents:

—› Erigir-se en punt de
referència global com a ciutat
de comuns i de producció
col•laborativa
—› Aturar la privatització i la
transferència de béns públics
a mans privades i, alhora,
promoure la remunicipalització
d’infraestructures urbanes
essencials
—› Reduir àmpliament el cost de
serveis bàsics com l’habitatge, el
transport, l’educació i la sanitat
per tal d’ajudar les persones
dels estrats més precaris de la
població
—› Establir una renda bàsica
ciutadana centrada a atendre la
pobresa i l’exclusió social

—› Construir models econòmics
basats en dades, amb informació
real (mitjançant anàlisis de dades
en temps real), de manera que la
democràcia participativa pugui
pendre decisions complexes
—› Preferir i promoure les
organitzacions col•laboratives
sobre altres solucions de mercat
o d’estat centralitzat (començar
a invertir un percentatge més
alt del pressupost públic en
pimes innovadores i en el sector
cooperatiu)
—› Crear comuns de dades de
ciutat: decretar que les dades en
xarxa de la població generades
en el context d’ús dels serveis
públics no puguin pertànyer a
operadors de serveis

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019)
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1

CIUTATS
INTEL•LIGENTS AMB
ENFOCAMENT DE
DALT A BAIX

Barcelona
Compta amb sensors
incorporats a la
infraestructura de la
ciutat per monitorar i
gestionar l’ús de l’aigua

2

CONNEXIÓ
ENTRE DALT
I BAIX

Kit Smart Citizen
El projecte Smart Citizen
utilitza sensors de baix
preu i una plataforma
web per permetre a la
ciutadania recollir,
compartir i entendre les
dades mediambientals
de la seva ciutat

3

CIUTATS
INTEL•LIGENTS
AMB ENFOCAMENT
DE BAIX A DALT

Fixmystreet
Permet a la ciutadania
mapar els problemes
locals, des de sots fins a
senyalitzacions confuses,
i n’informa les autoritats
locals

Els urbanistes i les corporacions de la ciutat utilitzen la infraestructura
informàtica per optimitzar els fluxos de persones i béns i oferir els serveis
públics d’una manera més eficient

IBM
Ha dissenyat
un centre d’operacions intel•ligent i
centralitzat per
coordinar i gestionar
tots els serveis d’una
ciutat

Sistema operatiu
PlanIT’s Urban
Es comercialitza com a
mètode per gestionar
tot el paisatge urbà

La gent utilitza les dades obertes publicades per les autoritats i les empreses locals per crear serveis i les autoritats locals recopilen dades de la
ciutadania per millorar els seus serveis

Changebyus
Un lloc on la ciutadania pot
posar les seves idees en
pràctica i fer que la seva
ciutat sigui un lloc millor
per viure

Blindsquare
Utilitza informació
obtinguda col•laborativament i el GPS per ajudar les
persones cegues a
desplaçar-se per la ciutat

Peerby
Promou un consum
col•laboratiu en
permetre que els veïns i
veïnes comparteixin o
lloguin les seves

La ciutadania genera i comparteix dades per millorar el funcionament de la
seva ciutat, actuen col•lectivament i es connecten entre si per compartir

Streetbump
Aplicació que identifica
sots i registra les dades
del “sotrac” (bump) per
oferir així a la ciutat dades
en temps real sobre les
condicions de les vies

Betri Reykjavik
Plataforma que recull
col•laborativament
opinions sobre la legislació
municipal;
les idees més populars es
debaten a l’ajuntament

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019)
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3.1
TRANSFORMACIÓ
DIGITAL
Utilitzar la tecnologia i les dades per millorar els serveis. Aconseguir un govern més transparent, participatiu i eficaç. Arribar
a un nou acord sobre dades. Ampliar-ne els usos socials beneficiosos. Garantir la sobirania, l'ètica i la privacitat. Proporcionar accés a internet per a tothom, perquè la connectivitat
no és un luxe sinó un dret de tota la ciutadania, una necessitat
absoluta per a la societat i l'economia del segle XXI.

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019)
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GOVERN OBERT,
COL•LABORATIU I TRANSPARENT

Barcelona ha treballat durant més de dos anys
en el seu Pla de digitalització oberta que defineix un procés de canvi profund i progressiu en
la manera de desenvolupar la ciutat i oferir els
serveis digitals a la ciutadania. Un dels resultats
més importants són els estàndards digitals ètics
(Ethical Digital Standards), que inclouen l'ús de
programari lliure, estàndards oberts, sobirania
de dades, desenvolupament de serveis digitals
de manera àgil i garantia de privacitat, ètica i
seguretat per disseny. Tot amb l’objectiu que el
Govern sigui més obert, transparent i col•laboratiu. El consistori és pioner en aquest àmbit,

està compromès a invertir més del 70% del nou
pressupost de desenvolupament de software en
serveis de programari lliure i de codi obert.
Això crearà les bases per a un futur digital centrat en les persones, de manera que
les ciutats puguin accedir a un conjunt d'eines
que els permetran desenvolupar tecnologies i
plataformes basades en els drets dels ciutadans
i les ciutadanes. Aquests principis i normes es
resumeixen en el Manifest per la sobirania tecnològica compartit amb milers de ciutats de tot
el món:

barcelona.cat/digitalstandards/

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019)
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Projecte

Programari lliure: FLOSS Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona se suma al moviment de programari lliure i aposta per l’ús
de tecnologies de codi obert amb l’objectiu
d’assolir una plena sobirania tecnològica.
Aquesta opció dona la possibilitat d’auditar
de manera pública i en profunditat el que
fan els aparells amb els quals treballa cada
dia el consistori. A més, també es facilita

talviar diners, pel fet que s’evita el pagament
de llicències propietàries. Igualment s’evita
dependre d’una multinacional tecnològica
i es diversifica la contractació local. A més,
també ajuda a crear xarxa amb altres administracions per compartir tecnologia.
No obstant això, el repte més gran
d’implementar eines de codi obert és el canvi

El 70% del pressupost destinat a desenvolupament digital
és programari lliure. Aquest permet estalviar costos,
aporta més seguretat i independència i, a més, permet
la interacció i el desenvolupament del sector TIC de la
ciutat.
la interacció de la comunitat local de desenvolupadors amb l’Administració pública,
amb la qual cosa es poden aportar millores
en els seus sistemes.
Com s'implementa el programari lliure
en un ajuntament? Es publica el programari
en repositoris públics com ara Github, amb
llicències permissives perquè terceres persones (administracions, particulars o empreses) en puguin fer ús, ampliar-lo o millorar-lo.
Aquesta nova manera de treballar permet es-

cultural dins de les administracions. La plataforma FlossBcn és un punt de trobada que
dona accés a projectes, ofertes de feines i
esdeveniments, i serveix per conscienciar
sobre el programari lliure.
A més, Barcelona és la primera ciutat
que s'uneix a la campanya de “Free Software
Foundation, Public Money, Public Code”, i és
un dels casos d’ús clau pel que fa a l’ús de
programari lliure i de codi obert per democratitzar les ciutats.

Diners Públics
Codi Públic
https://github.com/AjuntamentdeBarcelona

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019)
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Projecte

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

Des d’aquesta eina web es pot navegar
entre les dades pressupostàries per departaments i anys, pel detall de les factures,
entre moltes altres funcionalitats, la qual
cosa permet comparar el que s’ha pressupostat amb el que finalment s’ha executat.
També inclou infografies interactives que
ajuden a entendre d’on venen els ingressos,
en què es gasten els diners públics i per a
què. Totes les dades estan disponibles en
formats oberts, descarregables i consultables en català, castellà i anglès.

Quant es va gastar el consistori en l’àrea de seguretat a
la ciutat?

Com es van invertir els diners
recaptats del turisme?

Quina quantitat es va invertir
per garantir l’habitatge per a
tothom?

Quines són les principals
despeses de l’Ajuntament de
Barcelona?

Totes les respostes les tens
a Pressupost Obert.

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019)
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Projecte

Bústia Ètica
La lluita contra la corrupció és avui dia una
de les principals preocupacions de la ciutadania. La transparència és la millor manera per fer-hi front. Des del gener del 2017
qualsevol ciutadà o ciutadana pot adreçarse a l'Oficina de Transparència i Bones
Pràctiques a través de la Bústia Ètica per

les comunicacions de la ciutadania, les
canalitza als departaments corresponents
i s’obren investigacions. És un element de
control aplicable a totes les instàncies de
l'Ajuntament de Barcelona, els organismes
autònoms, les entitats públiques empresarials locals, les fundacions, els consorcis i

Es tracta d’un canal segur i bidireccional que promou
la col•laboració entre l'Administració municipal i les
persones per cultivar els valors ètics en la gestió pública a
través de la participació.
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.
Aquesta plataforma està feta amb
programari lliure i a la xarxa encriptada TOR
per tal de garantir l'anonimat de la persona denunciant. Un equip del consistori rep

Heu detectat una mala praxi
a l’Ajuntament de Barcelona
i podeu aportar proves
d’aquesta conducta?

altres administracions on participa el consistori de la capital catalana.
Qualsevol persona pot accedir a la
bústia per comunicar un fet o una conducta
irregular. Només caldrà proporcionar tots
els detalls possibles, documentació o indicis
objectius. Un cop la denúncia estigui registrada, també se'n pot fer un seguiment.

Podeu escollir una
comunicació totalment
anònima.
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canal segur i conversar amb
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Projecte

Apps progressives
El 53% de les persones abandonen una web si
triga més de tres segons a obrir-se. El temps
de càrrega d'una pàgina i la facilitat d'accés
són essencials per garantir l'èxit d'una app o
d'una web. Les apps progressives són aplicacions que aprofiten les característiques
més avançades dels navegadors web actuals

Coincidint amb el Mobile World Congress
2017, l’Ajuntament de Barcelona va posar en
marxa la seva primera web app progressiva
per divulgar els punts d’interès de la ciutat, publicada amb llicència lliure. Aquesta
web app forma part de la nova estratègia
de comunicació digital en canals mòbils de

Una aposta pels estàndards oberts i les tecnologies
multiplataforma.
i s’adapten a pantalles i dispositius diferents.
També permeten establir connexions segures
per enviar i recuperar dades, i enllaçar continguts concrets. Les web apps progressives
segueixen l’exemple dels mitjans més innovadors en periodisme digital.

l’Ajuntament, inclosa al pla Barcelona Ciutat Digital. És una aposta pels estàndards
oberts, el programari lliure i l’ús de tecnologies multiplataforma.
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TECNOLOGIA URBANA:
OBRINT-SE A LA CIUTAT INTEL•LIGENT

Barcelona vol convertir-se en una ciutat intel•ligent adaptant la tecnologia a les necessitats de
les persones per millorar la qualitat de vida. Es vol
garantir el dret a la ciutat digital en assumptes com
l’habitatge assequible, el canvi climàtic, la transició energètica o la gentrificació. 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 a l’ús de les dades personals perquè aquestes
siguin tractades com una infraestructura comuna de la ciutat.
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City OS
L’Ajuntament impulsa una infraestructura basada en la tecnologia big data de codi obert
que serveixi de finestra única d’accés i de
gestió de dades internes, el que es coneix
com un data lake o “llac de dades”: City OS.
Aquesta infraestructura permet una millor
governança de les dades, tenir controls de

sions de ciutat es prenen sobre la base de
decisions informades (data driven).
City OS treballa tant amb les dades
internes de l’Ajuntament (adjudicació de
contractes, subvencions, projectes del
Pla d’acció municipal, districtes, etc.) com
amb les d’agències externes amb informa-

Amb City OS l’Ajuntament pot distribuir més
acuradament els recursos municipals i oferir serveis
nous i més adaptats a les necessitats dels ciutadans i les
ciutadanes prenent decisions sobre dades reals.
qualitat, privacitat i seguretat més efectius i,
sobretot, dotar l’Ajuntament d’una visió global en aquest àmbit. A més, també es dota
l’Ajuntament d’una estructura on les deci-

ció sobre la ciutat que són responsabilitat
municipal, tot i que el consistori no les gestioni directament (transport, energia, medi
ambient, etc.).

PLATAFORMA D’ANÀLISI DE DADES URBANES CITYOS

3.000.000 registres diaris
1,62M habitants a BCN
150.000 fanals
40.000 contenidors d’escombraries
80.000 places d’aparcament
al carrer

1.800 components / dispositius
14.000 sensors / dades
30 empreses de sensors

10 tipologies
Energia, soroll, escombraries,
dades meteorològiques,
aparcament, qualitat de l’aire,
comptador d’aigua, flux de
bicicletes, flux de persones,
flux de vehicles
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Sentilo
Es pot captar l’estat de la ciutat en temps
real? Es pot saber com respira, 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 cantonada de Barcelona.

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 quantitats d’informació.
Quan es diu que “Barcelona vol anar més
enllà de la smart city” és precisament per

Amb 19.000 sensors actius repartits per la ciutat,
recopila i comparteix dades en temps real.
Impossible, oi? Però… i si aquesta informació
la donessin milers de sensors? És justament
el que fa el programari de codi obert Sentilo
(terme que significa ‘sensor’ en esperanto),
premi Open Awards 2016 com a plataforma
més innovadora amb programari lliure.
L’avantatge que sigui de programari
lliure és que qualsevol ciutat del món pot

aquesta mena de projectes, que comparteixen solucions i experiències.
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 temperatura en cada barri i quina qualitat de
l’aire es respira.
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Bicing
Disposar d’una bicicleta per desplaçar-nos
per la ciutat ja no és cap novetat. Gairebé
se’ns faria estrany que Barcelona no disposés
d'un servei com aquest que, amb els anys, ja
és a totes les grans urbs.
Avui potser oblidem que vam poder
pujar al Bicing per primer cop el març del

no es recollien dades, però avui sí. I es fa a
través de l’app del servei, que també facilita la llista de les estacions, la disponibilitat i les millors rutes per arribar a la nostra
destinació.
I què se’n farà de les dades d’ús recollides per aquesta aplicació? Seran ana-

Enguany s’han estrenat les bicicletes elèctriques i disposem
de més de 200 km per circular per un carril especial.
2007 i tres mesos més tard ja tenia més de
84.000 persones usuàries. En aquells anys

litzades èticament per repartir millor les
bicicletes i optimitzar el trànsit de vehicles.
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Superilles
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•ligents, s’ha proposat ser capdavantera
dels canvis urbanístics més innovadors. Regenerar la ciutat passa prioritàriament per

mençar a dibuixar-se en l’entramat de la
ciutat el 2017, amb una inversió inicial de 10
milions d’euros.
Les superilles existeixen per combatre l’escassetat d’espais verds a l’Eixample
i Gràcia, per reduir l’elevat soroll ambiental
i per fer front als alts nivells de contami-

L’objectiu de les superilles és la pacificació de carrers,
la transformació dels espais públics en zones amb molta
més presència de verd i convertir-los en espais d’estada,
salut i esbarjo.
una gestió més eficient dels recursos i dels
serveis, i per trobar estratègies sostenibles.
Però, com?
El consistori les va anomenar superilles i són agrupacions de carrers on el
vianant té prioritat sobre el cotxe. Van co-

nació (les partícules en suspensió [PM10]
estan relacionades amb unes 3.500 morts
prematures anuals a l'àrea metropolitana),
així com per intentar que l'accidentalitat
disminueixi: l'any 2015 es van produir 9.095
accidents i 27 morts.
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KIC Urban Mobility
La mobilitat urbana és un dels reptes prioritaris de tots els governs, si no el més important. Està en joc la qualitat de vida de la
ciutadania, la convivència i el benestar. Per
trobar la resposta de manera col•lectiva, Barcelona és —des de finals del 2018— part de
la Knowledge and Innovation Community (KIC

els socis s’han proposat repensar com invertir de manera més eficient els recursos
públics en matèria de mobilitat.
La seu del KIC Urban Mobility és Ca
l’Alier, al districte de Sant Martí. Les superilles, la reconfiguració de la xarxa de
bus, l’increment de la infraestructura ci-

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?
- Comunitat del Coneixement i la Innovació)
en mobilitat urbana amb una inversió de 40
milions d’euros per part d’Europa.
Per portar a terme aquest macroprojecte s’ha creat el consorci KIC Urban
Mobility, format per 48 ciutats de 15 països,
12 empreses i 18 universitats —com la Politècnica de Catalunya i Seat—. Entre tots

clista 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.
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UN NOU PACTE SOCIAL AMB LES DADES:
BCN DATA COMMONS
Quan parlem de tecnologia i de dades urbanes
ens trobem sovint davant d’una espècie de metautilitat, composta pels sensors i algoritmes que
impulsen la resta de la ciutat. A la ciutadania li
resulta cada cop més complicat entendre què
se’n fa de tot el big data que recullen les administracions. Ningú no dubta que la revolució
digital que estem vivint és imparable i que ens
aporta molts beneficis, però també sabem que
les dades personals són capturades per empreses tecnològiques, gegants de la indústria, dels
quals sabem ben poc.
Un concepte de gran utilitat per a les ciutats és el de la sobirania tecnològica: permetre
als ciutadans i les ciutadanes que participin a

l’hora de decidir com funciona la infraestructura
tecnològica que els envolta i quines finalitats té.
Avui recollim un 90% més de dades que fa
tres anys, però és la gestió més eficient, transparent i propera? Les dades s’han convertit en
la mercaderia més valuosa del món. En la quarta
revolució industrial, les dades i la intel•ligència
artificial són infraestructures digitals essencials.
L’Ajuntament de Barcelona considera que les dades s’han de democratitzar. Per això lidera el City
Data Commons, un nou pacte social que assegura l’aplicació d’un codi ètic, així com repensar
el model econòmic per a la societat digital, tot
garantint que pugui generar també valor públic.

“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
portar 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 Digital de l’Ajuntament
de Barcelona
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Oficina Municipal de Dades

Gràcies a tota la infraestructura tecnològica
i de sensors desplegada per la ciutat, generem, recollim, rebem, emmagatzemem,
processem o compartim moltíssimes dades
que tenen un gran valor intrínsec. Les dades
esdevenen com una infraestructura d’interès
públic, un recurs compartit i per al bé comú.
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 públics i per apoderar les persones.
Amb aquesta premissa, el consistori
va considerar prioritari obrir l’Oficina Muni-

cipal de Dades (OMD), que avui és responsable de la gestió, 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 la
ciutadania 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, emmagatzemar-les
i analitzar-les i extreure'n conclusions que
ajudin en la presa de decisions per a noves
mesures públiques.
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Quadre de Comandament Municipal
El Quadre de Comandament Municipal és una
eina de visualització de dades desenvolupada
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

2015

2016

2017

2018

temes d’habitatge, d’ocupació o d’atenció,
com ara les persones ateses als menjadors
socials o el nombre de passatgers i passatgeres a l’aeroport del Prat. Però també indica el treball intern de l’Ajuntament
per fer que la ciutat funcioni; com avança
la gestió de govern per implantar les polítiques públiques i com rep totes aquestes
accions la ciutadania.

2019

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic
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Big data per a polítiques públiques
L’informe del Departament d'Afers Econòmics i Socials de les Nacions Unides Revision
of World Urbanization Prospects (2018) preveu que el 68% de la població mundial viurà
en zones urbanes cap al 2050. Una gran concentració de població implica la necessitat
de desenvolupar un model de ciutat sosteni-

o la participació dels veïns i les veïnes en la
vida política municipal.
És l’alt preu del lloguer de pisos un
dels factors clau per a l’expulsió dels veïns
i veïnes i comerciants de la ciutat? Anna
Vergés, directora tècnica de l’Observatori
Metropolità de l’Habitatge, explica que una

El big data serveix, per exemple, per monitorar
la gentrificació de la ciutat, des de l'Observatori
Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (OHB).
ble. És urgent utilitzar tots els recursos tecnològics per afrontar els reptes de les ciutats
que poden ser l’habitatge, la contaminació,
el transport, etc.
Actualment, hi ha la possibilitat de
mesurar i obtenir dades quantitatives de
molts aspectes de Barcelona per complementar visions existents sobre la ciutat des
d’un apropament quantitatiu. Les dades
representen avui dia una matèria primera
molt valuosa per a les institucions. Es recull un 90% de dades més que fa tres anys.
Són dades massives (el big data que avui
escoltem per tot arreu) que, entenent-les,
ajuden a comprendre els problemes reals
de l’habitatge, la mobilitat, la contaminació

anàlisi acurada de les dades massives pot
ajudar a proposar solucions alternatives
que contribueixin a aturar aquests desplaçaments forçosos.
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 circuli 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 reduir
la contaminació i les incidències viàries.
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Open Data BCN
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. L’Ajuntament de Barcelona disposa d’un
repositori de dades obertes que avui en dia
inclou més de 450 conjunts de dades sobre
població, salut, economia o educació, entre
molts altres, i que es poden trobar en formats reutilitzables i descarregables.
El fet que la ciutadania disposi de dades obertes suposa apoderar-la. Qualsevol
persona, de manera activa, pot aprofundir

en qualsevol dada per decidir quines decisions, personals o professionals, vol prendre i com vol fer-ho.

Repte Dades Obertes

Amb la intenció de donar a conèixer tota la
informació que ja està a l’abast de les persones, el consistori va llançar uns reptes a la
ciutadania per incentivar l’economia, a petita
i mitjana escala, l’emprenedoria i el coneixement digital amb iniciatives com el World
Data Viz Challenge 2018 Barcelona-Kobe o el
Repte Barcelona Dades Obertes.

Classificació dels datasets:
Territori , Població, Ciutats i serveis,
Administració, Economia i empresa
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Blockchain per a la sobirania de les dades:
DECODE
Les persones han de poder decidir sobre l’ús
que es fa de les seves dades i de la seva identitat digital, i poder decidir quines volen mantenir privades o compartir i en quins termes.
Barcelona aposta per un nou enfocament de
l’ús de les dades, el City Data Commons, que
ha de ser un gran pacte social per garantir la
sobirania i la privadesa.
Les dades es poden utilitzar per
adoptar decisions millors, més ràpides i
més democràtiques, promoure la innovació, millorar els serveis públics i apoderar
les persones. L’objectiu del projecte europeu DECODE (Decentralized Citizen Owned
Data Ecosystems) es desenvolupar tecnologies descentralitzades (com ara blockchain
i criptografia) per donar a les persones un
millor control de les seves dades.
Barcelona considera les dades com
una infraestructura pública, al costat de les
vies de comunicació, l’electricitat, l’aigua i
l’aire net. Però els ciutadans i les ciutadanes han de ser actius en aquest moment i
establir també el nivell d’anonimat que vo-

len, de manera que no se’ls pugui identificar sense un consentiment explícit. Aquesta infraestructura de dades comuna estarà
oberta a empreses, cooperatives i entitats
socials locals que puguin generar serveis
centrats en les dades i crear un valor públic a llarg termini. El pilot Democràcia
Digital i Dades Comunes de DECODE està
pensat per imaginar formes de governança
de dades més democràtiques i respectuoses amb la privacitat. Els resultats es poden
consultar a BCNNow, un visualitzador desenvolupat per l’equip d’Eurocat.
Un altre exemple és el pilot Governança de dades de ciències ciutadanes, on
es fan servir sensors ambientals, ubicats
dins i fora de casa dels ciutadans i ciutadanes participants, per detectar els nivells de
soroll i la contaminació. La tecnologia DECODE permet xifrar i compartir de manera
anònima. Finalment, Smart Citizen és una
plataforma que connecta dades, persones
i coneixement, crea indicadors oberts i eines distribuïdes.

INFRAESTRUCTURA
DE DADES DE BCN
City OS, Sentilo
Decidim.barcelona,
OPEN DATA BCN
decode, Blockchain

ORGANISMES DE BCN
TMB, BIM/SA, B:SM
Guàrdia Urbana
habitatge

DATA COMMONS BARCELONA
Equips de
dades de BCN

Utilitzen
els casos
Coneixements

Oficina
Municipal
de Dades de BCN

Ciutadania/empresa
Acadèmia/comunitats

Representació de com la tecnologia de DECODE s’implementa en l’arquitectura de
dades de Barcelona, permetent la creació del data commons gràcies a les dades
recollides a través de diversos dispositius i sensors.
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3.2
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, i maximitzant l’impacte social que ens ajudi a fer front als reptes que
tenim com a ciutat i com a societat.
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ECONOMIA DIGITAL I ECOSISTEMA
D’INNOVACIÓ

Barcelona aposta per la innovació i entén la ciutat
com a escenari i plataforma de relacions, com
un gran laboratori pel seu talent creatiu. Centres
públics i privats s’interrelacionen per generar una
economia innovadora, amb capacitat d’exportar-se o servir de model a altres ciutats.
La visió de Barcelona és anar més enllà de
la smart city i esdevenir una ciutat més oberta,
equitativa, circular i democràtica, i un referent
en política tecnològica i en economia digital. Per
estimular l’economia digital, a la ciutat s’aprova

una mesura de govern específica que vol contribuir al desenvolupament de l’economia tecnològica i l’ecosistema digital de la ciutat que inclogui
empreses de tota mida i que situï Barcelona en
el mapa de ciutats que volen esdevenir referents
en l’àmbit digital. L’impuls d’aquesta economia
digital, amb el guiatge de tot l’ecosistema d’innovació de la ciutat, vol també maximitzar l’impacte
social que contribueixi a una transformació digital que sigui inclusiva i plural.
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Dinamització de l’ecosistema d’innovació
Barcelona s’ha consolidat com a hub digital
internacional amb un potent ecosistema
d’innovació i emprenedor a la ciutat i esdeveniments de referència com el Mobile
World Congress o l’Smart City Expo World
Congress. Des de l’Ajuntament s'incentiven
les relacions entre tots aquests actors publicoprivats, i s'hi dona suport, amb l’objectiu d’estimular l’economia digital amb la

qual fer aflorar el talent local i atreure’n de
nou a la ciutat.
La Mobile World Capital, el Barcelona
Tech City, el Barcelona SuperComputing
Center, l’i2Cat o el BigDataCoE són exponents claríssims d’aquesta col•laboració
publicoprivada i s’han convertit en punts
d’atracció per a inversions estrangeres,
talent i nous llocs de treball.
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5G Barcelona
La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Barcelona, Mobile World Capital Barcelona, la Fundación i2CAT, el CTTC, Atos
i la UPC han posat en marxa la iniciativa 5G
Barcelona per convertir Catalunya en un
hub digital europeu de 5G. Es tracta d’un
projecte pioner que crearà un entorn obert
experimental que transformarà la ciutat en
un laboratori metropolità de tecnologia 5G.
A més, 5G Barcelona posarà en marxa un hub digital europeu de 5G basat en
una infraestructura experimental oberta a
l’àrea metropolitana, que actuarà com a

laboratori urbà, ciutadà i tecnològic per
a la validació de tecnologies i serveis 5G.
Aquest serà un entorn d’innovació oberta
basat en la col•laboració entre diferents
actors, tant públics com privats, i un estímul per a l’ecosistema innovador existent
a Barcelona, el qual ajudarà a captar inversió estrangera, impulsar start-ups tecnològiques i desenvolupar una indústria al
voltant del 5G.
Ja s’han portat a terme diversos pilots en els àmbits de la salut, l’automoció,
la indústria, la seguretat i l’entreteniment.
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Incubadora MediaTIC
La tecnologia ha canviat l’entorn econòmic
i l’emprenedoria tecnològica i digital s’ha
convertit en un nou pol d’activitat. L’Ajuntament de Barcelona, amb Barcelona Activa com a principal aliat, contribueix al desenvolupament de l’economia tecnològica i
l’ecosistema digital de la ciutat oferint serveis, programes, activitats 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.

Espai d’incubació i assessorament

Un bon exemple de lideratge públic en el
suport a l’emprenedoria digital és la Incubadora MediaTIC de Barcelona Activa, un
espai d’acollida especialitzat en empreses
d’alt impacte tecnològic que en 1.400 m2
alberga 20 empreses que treballen en l’àmbit de la intel•ligència artificial, l’internet de
les coses (IoT), la robòtica, les tecnologies
espacials i la nanotecnologia. L’objectiu
principal de la posada en marxa d’aquesta
nova incubadora que complementa la xarxa
d’incubadores de Barcelona Activa és el de
promoure i donar suport a la creació i el
creixement d’empreses d’alt impacte tecnològic, que contribueixin al desenvolupament econòmic i a la generació de llocs de
treball qualificats.

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019)

36

MAKE IN BCN:
INNOVACIÓ PER AL BÉ COMÚ

En el nou paradigma econòmic que la tecnologia
ha creat, i afavorint economies més col•laboratives i amb més atenció sobre l’impacte social,
Barcelona es reconeix com un referent en el moviment maker global, tant per iniciatives ciutadanes
amb una gran diversitat de tallers de fabricació
digital i espais d’innovació, com per la xarxa pública d’Ateneus de Fabricació.
El moviment maker o de "fabricaires"
digitals, sorgit com a moviment social del teixit

associatiu i ciutadà, democratitza la tecnologia i
persegueix conceptes com ara el do-it-yourself,
l’economia col•laborativa, l’economia circular,
el km 0 o la tecnologia i la democràcia obertes.
Barcelona dona suport a l'ús de la tecnologia
digital per afrontar els reptes socials i promoure
models d'economia circular i col•laborativa, amb
un èmfasi especial de suport al moviment maker
i altres processos de democratització de la tecnologia (DSI4BCN) i a escala europea (DSI4EU).
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Innovació social digital a Barcelona
Poblenou Maker District

Es tracta d’un prototip de ciutat productiva
i escalable, que vol contribuir al procés de
reindustrialització de la ciutat amb activitats, serveis i projectes que promoguin la
interacció entre la comunitat local i les iniciatives ciutadanes, vinculades alhora a una
comunitat global. Es fomenta la innovació
social digital, mitjançant l’ús de tecnologies
obertes per combatre reptes societals, i
vol afavorir la comunitat de tallers, maker
spaces, fab labs, universitats, institucions
de recerca, restaurants, empreses i moviments socials actius presents al barri i que
fomenten aquests nous valors per a Barcelona: els d’una ciutat oberta, en col•laboració, democràtica, inclusiva, productiva,
circular, innovadora i creativa.

Creant comunitat

Els Matins Maker són trobades trimestrals
de les comunitats de producció local de
valor afegit, els projectes d'innovació
social digital i totes les persones interessades en la cultura maker de la ciutat de
Barcelona. Aquesta iniciativa sorgeix com
a demanda d’una sessió de cocreació de
polítiques públiques que va tenir lloc el
2017, on la comunitat va demanar, entre

d’altres, més espais d’interacció entre
els mateixos membres. Durant el mandat
s’han celebrat cinc sessions, que són organitzades per la mateixa comunitat amb
el suport municipal, tot seguint l’esperit
maker de col•laboració, i hi han participat
més de dues-centes persones. El darrer
Matí Maker, MM#5, va ser una dinàmica
dedicada a codefinir necessitats i reptes
de futur d’aquesta comunitat.

Com ho fem a escala europea?

Tots aquests esforços locals els exportem,
compartim i complementem amb experiències a escala europea en ser part de la
comunitat DSI4EU, creada sobre la base del
projecte europeu DSI4EU, que és una plataforma de suport als reptes socials, de codi
obert, amb dades obertes, crowdsourcing
i l'internet de les coses. La xarxa de la DSI
europea (Digital Social Innovation per les
sigles en anglès) inclou en aquest moment
més de 2.200 organitzacions identificades
que han col•laborat en 1.438 projectes.
El projecte local, DSI4BCN, organitza
conferències, taules rodones i esdeveniments per interconnectar la comunitat local
amb oportunitats a escala europea, i ha afavorit la visibilitat de Barcelona com a referent
internacional en tecnologia ètica i social.
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Subvenció Impulsem el que fas
– Modalitat Innovació social digital
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 Activa, dona solució a ne-

En la modalitat d'Innovació social digital
als territoris, s'impulsen projectes que explotin la connectivitat digital, tecnologia
distribuïda i que protegeixi el dret a la intimitat, robòtica i intel•ligència artificial, da-

5 M€ invertits en la subvenció Impulsem el que fas.
500.000 € dedicats a la innovació social digital invertits
en 16 projectes.
cessitats d’alt impacte social que té Barcelona com ara el reciclatge, la inclusió digital, la reducció de la bretxa digital —amb un
èmfasi especial en la perspectiva de gènere— o la lluita contra la pobresa energètica,
entre d’altres.

des obertes, coneixement obert, maquinari
obert, en temàtiques com la inclusió social,
l’educació per a l’apoderament digital, així
com solucions per a nous estils de vida més
sostenibles i d’economia circular. 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.
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Maker Faire Barcelona
La Maker Faire és el gran esdeveniment
anual (i una marca internacional) de la invenció i la creació digital que aplega centenars d’enginyers i enginyeres, artistes,
dissenyadors i dissenyadores, hackers, artesans i artesanes, creadors i creadores,
"fabricaires", programadors i programa-

la nostra ciutat fa uns anys i ha passat de
reunir 1.000 persones a 10.000 en 5 anys.
El 2017 i el 2018, quan la fira ha tingut més
nombre d’assistents i impacte, s’ha celebrat al Pavelló Italià de la Fira de Barcelona.
El 2019 la Maker Faire aterra a Sant
Andreu, un dels barris makers de Barcelo-

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.
dores i científics i científiques, que experimenten, col•laboren i innoven segons el
codi i maquinari obert, per presentar els
seus projectes més avançats en el marc de
la societat 4.0. La primera Maker Faire va
néixer el 2006 a San Francisco. Dotze anys
més tard, les 225 fires organitzades arreu
del món, amb més d'1.600.000 participants i la xarxa mundial amb milers d’espais
i iniciatives makers, parlen del seu impacte
i abast, social, econòmic i ambiental.
Maker Faire Barcelona és la versió
local de l’esdeveniment, que és present a

na. Aquesta nova edició vol posar el focus
en la capacitat d’aquest context d’innovació per crear sinergies i esperonar el model
naixent d’innovació social, emprenedoria,
producció i consum a la ciutat. En definitiva, esdevenir una gran festa de la fabricació
digital per a tot el barri.
És una iniciativa de Sonar+D amb
Fab-Lab Barcelona i SokoTech, coorganitzada per Make Magazine i amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona a través del Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital.
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BARCELONA COM A LABORATORI
D’INNOVACIÓ URBANA

Barcelona és el camp d’experimentació de moltes i variades iniciatives que s'han fet realitat en
altres parts de la ciutat. És un laboratori 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, en confluència de noves tecnologies
(open data i big data, robòtica, intel•ligència
artificial, internet de les coses, etc.) per maximitzar la sostenibilitat i l’impacte social i ambiental. En concret, per donar resposta a reptes

de la ciutat en matèria d'habitatge, mobilitat o
qualitat de vida. I també ha permès acostar la
innovació i les pimes a la compra pública.
Des de la Direcció d’Innovació Digital 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'afavoreix l’apoderament ciutadà.
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i.lab i Ca l’Alier, laboratoris d’innovació
urbana sostenible i social
L’i.lab vol donar resposta a les demandes,
les necessitats i els reptes de la ciutat i la
ciutadania de manera oberta i col•laborativa entre els sectors públic, privat, acadèmic i social, i en intercanvi obert amb altres

i.lab Day

La innovació col•laborativa necessita la interacció dels diferents agents de l’ecosistema d’innovació, per això s’han creat els
Dies i.Lab, trobades periòdiques de diàleg

L’i.lab vol donar resposta a reptes com l’accés a
l’habitatge més assequible, el paper de la dona en la
indústria tecnològica o fer la mobilitat més sostenible
amb l’ús de les dades i en col•laboració amb universitats,
empreses del tercer sector, centres de recerca i
emprenedors i emprenedores, i també amb altres ciutats.
ciutats. Des de l’i.lab s’identifiquen reptes,
i a través de concursos oberts es volen trobar solucions innovadores que millorin els
serveis públics tenint en compte un ús ètic
i responsable de les dades i la tecnologia,
maximitzar la sostenibilitat, l’impacte social
i l’escalabilitat de les solucions proposades.

i reflexió entre aquestes comunitats d’innovació tan públiques com privades. Cada
sessió temàtica discuteix i comparteix amb
l’objectiu de fomentar les dinàmiques de
col•laboració de manera transversal.

Seu de la innovació urbana

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 acull la Fundació BIT
Habitat i un centre d’innovació en IoT de
Cisco Systems.
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Reptes i.lab
DataCity: dades i mobilitat

DataCity és un programa internacional,
adoptat per Barcelona l’any 2018, que convida corporacions i empreses tecnològiques
a resoldre problemes urbans mitjançant l’ús
de les dades. Per fer-ho, el programa adopta metodologies àgils de treball i la ciència
de dades, posant de manifest el valor de les
dades com a infraestructura de la ciutat. En
la primera edició, es van llançar dos reptes
en el marc de la millora de la mobilitat a la
ciutat: com reduir l’impacte de la distribució urbana de mercaderies optimitzant
l’última milla i com optimitzar la gestió de la
mobilitat en els accessos a la ciutat.

Apoderament de la dona a la indústria tecnològica

La bretxa de gènere que hi ha a la indústria
tecnològica és un problema greu que ha de
ser abordat tant pel sector públic com privat. La velocitat del desenvolupament tecnològic actual i els seus efectes en 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. El repte ha buscat
solucions que contribueixin a la reducció
d’aquesta bretxa i que puguin ser reproduïbles i escalables. En col•laboració amb la
Fundació Mobile World Capital, i el seu programa d-lab, es va demanar a la ciutadania
que presentés propostes que visibilitzessin
més la dona en la indústria tecnològica.

BCN-NYC habitatge assequible

L’escassetat d’habitatge assequible té un
impacte negatiu en la inclusió social, la
igualtat, la salut i la sostenibilitat. Tant la
ciutat de Barcelona com la de Nova York
estan compromeses a avançar en el propòsit d'impulsar iniciatives que redueixin
aquesta problemàtica. Així queda indicat en
la "Declaració dels governs locals pel dret a
l’habitatge i el dret a la ciutat". En l'Smart
City Expo World Congress 2018 van llançar
conjuntament una convocatòria per trobar
tecnologies i eines innovadores amb la intenció 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 sostenibles, o nous sistemes de gestió de costos i
planificació per fer habitatges assequibles.

BCN dona molt de joc

L’Ajuntament de Barcelona té com a objectiu el foment del joc i el lleure actiu a l’espai
públic. Per això ha desplegat una xarxa de
gairebé 900 espais de joc. No obstant això,
es fa necessari el manteniment correcte
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’objectiu és disposar de dades fiables de
l’ús, estat dels espais, i elements de joc i
lleure, per ajustar-los a les preferències dels
petits i les petites.
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Compra pública innovadora
Des d’Europa es promou la contractació
pública estratègica, que associa el concepte d’eficiència en la despesa pública amb
la promoció d’objectius socials comuns
europeus. En aquesta línia, l’Ajuntament de
Barcelona va aprovar el 2017 un decret per
impulsar la contractació pública sostenible, una economia local circular i l’activitat
econòmica de les mitjanes, petites i microempreses locals i socials. El consistori
té un volum de contractació anual d’uns
600 milions d’euros en béns i serveis (gairebé la quarta part del pressupost municipal) i, per tant, la compra pública suposa
un gran canvi cultural. Es tracta d'efectuar
compres amb diners públics d’una manera
més responsable, amb solucions sostenibles innovadores, i no tan sols fer compres
amb criteris econòmics de mercat.

Com es fan compres més sostenibles?

En primer lloc, cal detectar les necessitats
actuals i futures. S’ha d’involucrar professionals i serveis d'assessories amb coneixement actualitzat del mercat. La contractació no pot acabar amb l’adjudicació, sinó
que s’estableix un sistema de monitoratge
i control de l’execució, completant-lo amb
l’avaluació dels resultats. Els beneficis són

múltiples: per a la ciutadania, incorpora
béns o serveis que abans no s’havien ofert
al mercat; per a la indústria, fomenta que les
empreses i pimes tinguin oportunitats i impulsa la internacionalització, i per a l’Administració, promou un canvi cultural i acosta
pràctiques ètiques. Barcelona ha creat una
guia per aprofitar al màxim la compra pública innovadora.

Algunes experiències:

—› Obres de reurbanització de la Diagonal: innoven amb el paviment utilitzant les
llambordes, peça singular i característica de
Barcelona des de fa cent anys.
—› Barcelona Open Challenge: licitació internacional perquè les empreses proposin
solucions innovadores a reptes de ciutat.
Dirigida a transformar uns espais i serveis
públics determinats a la ciutat.
—› Compra de vehicles per a la Guàrdia Urbana: l’Ajuntament de Barcelona va comprar
45 vehicles dièsel, amb una cilindrada de
1.600 TDI, de 105 CV de potència, per fer
serveis i tasques de patrullatge per la ciutat. Els nous cotxes estan dotats de sistemes
acústics, GPS, ordinadors i altres elements
que faciliten el treball dels i les agents.
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3.3
APODERAMENT
DIGITAL
Quan la tecnologia ha canviat la manera en què vivim, treballem i interactuem, la bretxa digital és un risc que no podem
permetre'ns. La tecnologia ha de servir les necessitats de les
persones i potenciar-les.
Millorar l'educació, la creativitat, la curiositat i la consciència col•lectiva és fonamental per a la transició cap a un
futur digital més democràtic, 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 robots i l'automatització.
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INTEL•LIGÈNCIA COL•LECTIVA PER LA
DEMOCRÀCIA I ELS DRETS DIGITALS

La societat digital s’hauria de construir amb la
ciutadania. 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 noves formes d'elaboració de polítiques.
La plataforma democràtica Decidim.Barcelona,
amb més de 40.000 participants, planteja una
democràcia veritablement participativa, que
estén 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 debatre amb altres sobre temes que els preocupen. I la tecnologia és aquí per ajudar-nos.
Posant la ciutadania al centre també pretenem fer créixer la seva sobirania digital, capacitar-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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Decidim.Barcelona
La plataforma de participació digital i democràtica 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 programari lliure i codi obert, de manera que es pugui reutilitzar o millorar.

Alguns exemples de propostes ciutadanes:

—› Dissenyem la zona verda de les Cases Barates
—› Montjuïc, un parc per a Barcelona
—› Fabra i Coats, un espai obert a Sant Andreu
—› Pla del joc a l’espai públic
—› Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat
—› Montbau + accessible

Com participo en un procés de ciutat
que m’interessa?

—› 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 iniciades a la plataforma i les generades a les
cites presencials, consulta tot el recorregut
dels debats, segueix els comentaris i els documents finals).
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Cities Coalition for Digital Rights
Els drets digitals són com els drets humans,
però en el terreny d’internet i les tecnologies
digitals. Per la rapidesa amb la qual s’adopten 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 venen dades personals a
empreses terceres, o que la nostra comunicació està monitorada i controlada.
El 2018 Barcelona es va crear —juntament amb Nova York i Amsterdam— a
l’aliança per a la protecció dels drets digitals de les persones a escala global: la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals (Cities
Coalition for Digital Rights), que neix amb
la intenció de proposar polítiques, eines i
recursos per protegir tant les persones residents com les visitants.

Aquesta Coalició prioritza cinc
principis:

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
Cada ciutat implicada en la Coalició ha posat
en marxa accions per protegir i promoure els
drets digitals de la seva ciutadania i visitants.
En aquest sentit, Barcelona compta amb Decidim, el Portal de Dades Obertes, l'Oficina
Municipal de Dades, i participa en el projecte
europeu DECODE, que permet que els ciutadans i les ciutadanes controlin les dades personals. L’Ajuntament també s’ha compromès
a treballar per la sobirania tecnològica i ha
llançat un Manifest per a la defensa dels
drets digitals.
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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 i petites vocacions cientificotecnològiques (STEAM); les tecnologies digitals
per formar joves i persones actives en competències digitals, i la capacitació com a eina

d’inclusió social, intrageneracional, 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
més de 50.000 persones a millorar les seves
capacitats digitals i, fins i tot, a reinventar-se
professionalment. També s’aposta pel treball del
futur a través del programa STEAM BCN.
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Cibernàrium
Situat a l'edifici MediaTIC del 22@, el Cibernàrium és el programa de Barcelona Activa
per formar-se tecnològicament i preparar-se professionalment en competències
digitals. Activitats de curta i mitjana durada,
molt pràctiques, i amb materials divulgatius
sobre internet i tecnologies, adreçats a sectors professionals.

Quines són les característiques de les
activitats?
Negoci i empresa, màrqueting i comunicació,
creació web, imatge digital i disseny, programació, educació i TIC, fabricació digital i 3D.
Què vols aprendre? El Cibernàrium proposa
més de 180 activitats diferents, en grup reduït des del nivell més bàsic fins a l’avançat.
Des de Barcelona Activa també t’ajuden a
trobar feina, a engegar el teu projecte, a elaborar un pla de negoci i a buscar finançament
per a la teva idea professional.
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STEAM BCN
Els i les professionals dels àmbits científics i
tecnològics són cada cop més reclamats. Es
preveu una important diferència entre oferta
i demanda de mercat en aquests perfils en
l’àmbit mundial. Aquest desequilibri s'agreuja encara més en el cas de les dones, ja que
hi ha una alarmant desigualtat de gènere. A
Barcelona, les noies només representen el
13% en formació TIC i un 26% en el sector
científic i tecnològic.
Davant d'aquest escenari, Barcelona
Activa ha creat l’STEAM BCN (STEAM per les
sigles en anglès de Science, Technology, Art,
Engineering and Mathematics) per fomentar
les vocacions científiques i tecnològiques
des de l'etapa infantil fins a secundària, dotant d'eines i recursos tant el professorat
com 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 dissenyat tallers, càpsules de formació, visites a centres de recerca, ideatons,
etc., accions que es desenvolupen en escoles, biblioteques, universitats, o ateneus de
fabricació, entre d'altres.
En col•laboració amb la GSMA i la
Generalitat es promouen programes com
MSchools, i el Festival YOMO atreu més de
10.000 nens i nenes i 4.000 educadors i
educadores. També es desenvolupen programes educatius en els ateneus de fabricació: 4 fab labs públics que formen més
de 5.000 alumnes i professors en fabricació
digital i alfabetització digital a les escoles.
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Ateneus de Fabricació
Els ateneus de fabricació són llocs per
aprendre, col•laborar en diferents projectes,
i formar part del desenvolupament social de
la ciutat. Són un servei públic que divulga la
tecnologia i la ciència de la fabricació digital.
Tothom pot gaudir d’espais, eines i recursos
públics i proposar projectes que millorin l’entorn més proper.
Els ateneus de fabricació estan oberts
a tothom i el “preu” que s’ha de pagar per
fer-los servir es diu contraprestació, 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. Tot sense la intervenció dels diners.

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.
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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 pedagògics i coordinant tots els agents
que hi treballen perquè aquestes accions arribin
al nombre més gran de ciutadans i ciutadanes.

Cal anar cap a un futur digital més democràtic,
equitatiu i pròsper, donant les mateixes oportunitats a tothom i també pensant en les generacions futures, i sobretot en les dones. 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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Declaració de Barcelona per la
inclusió social digital
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 totes aquestes
entitats a treballar plegats en la reducció
de la fractura digital. Concretament ho fan
en el marc dels programes de retorn social
que aquestes companyies ja estan desplegant, orientats a la reducció de la bretxa
digital i a la capacitació dels col•lectius
amb més dificultats per desenvolupar-se
plenament en les noves tecnologies. S’ha
donat prioritat als barris i les franges de
població que el Govern ha identificat com
a més vulnerables.

Amb Antenes Cibernàrium també es lluita
per reduir la fractura digital, convertint algunes 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.

Activitats portades a terme el 2018

—› 14 càpsules
—› 3 visites i xerrades a espais de recerca
interdisciplinària
—› 6 tallers interactius
—› 2 sessions Girls Hack Day

Participants:

—› 723 joves adolescents > 50% han estat
noies
—› 57 professors/ores i doctorands/andes
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Dones i tecnologia
L’informe de la Comissió Europea revela
que en l’àmbit europeu només 29 de cada
1.000 dones graduades trien un títol relacionat amb la informàtica (en comparació amb el 95 d’homes). Sobre les TIC, les
dones tendeixen a abandonar el sector al

L’Ajuntament va elaborar l'estudi “L’ecosistema de les TIC des de la perspectiva
de gènere a Barcelona” que corroborava
aquestes dades de la poca presència de
dones en aquest sector, tot i que apuntava, entre d’altres, que la bretxa salarial

L’Ajuntament de Barcelona incorpora la perspectiva de
gènere en tot allò que fa. Buscar l’equilibri de gènere
en la participació en esdeveniments internacionals
com el Mobile World Congress o l’Smart City Expo n’és
un exemple.
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.
A Catalunya, segons l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari, durant
l’any acadèmic 2015-2016, només el 13%
de l'alumnat matriculat en TIC van ser dones. De cada 1.000 dones, només 4 treballen en el sector de les TIC. Des de l’Ajuntament de Barcelona s’està apoderant les
dones en la tecnologia per avançar en la
igualtat de les dones. Girls for Change,
Data i Women Hackathons o Empowering
Women in Tech de l’i.Lab són alguns dels
esdeveniments promoguts.

de gènere en aquest sector (-10,7%) és
clarament inferior a la mitjana de Barcelona (-21,8%).
Promovem el paper de la dona en la
indústria tecnològica per trobar la igualtat
en aquest sector. La bretxa 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.
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Rec, moneda ciutadana
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’es-

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

El model econòmic en què vivim planteja molts reptes
per a l’economia de proximitat, sobretot per al petit
comerç. Hi ha una gran competència de plataformes
digitals de gran distribució a escala global, fet que
suposa un problema de desertificació comercial a
molts barris.
tima 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 implantat en deu barris
de l’eix Besòs. Desenvolupat pel consistori —en col•laboració amb NOVACT (Institut
Internacional per a l’Acció Noviolenta)—,

les xarxes associatives. Pagar a un comerç,
cobrar a un client, enviar diners a una altra persona o bé controlar tots els moviments, són algunes de les coses que ja es
poden fer amb els recs.

488 persones
usuàries

172

610.000
recs en circulació

884

Recs
Ingressats

comerços

implementat
en 10 barris
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Estàndards ètics i digitals de Barcelona

Eines per a una transformació digital oberta i àgil que posi
la ciutadania al centre i permeti dissenyar un govern més
obert, transparent i col·laboratiu.

Estàndard de serveis digitals
Per crear, gestionar i prestar serveis digitals per
a laciutadania de forma àgil i oberta.

Codi de pràctiques tecnològiques
Conjunt de directrius per implementar projectes tecnològics amb
tecnologies de programari lliure i estàndards oberts i metodologies àgils.

Guia sobre metodologies Agile
Per implementar metodologies àgils per a projectes dins

l’estratègia de transformació àgil de l’Ajuntament de Barcelona.

Compra pública de tecnología
Conjunt de directrius per implementar projectes tecnològics amb
tecnologies de programari lliure i estàndards oberts i metodologies àgils.

Sobirania tecnològica

Per a l’adopció de programari lliure i estàndards oberts amb l’objectiu
d’aconseguir la sobirania tecnològica i recuperar el control democràtic
de la tecnologia i les dades.

Estratègia responsable i ètica de dades

Per a la gestió responsable i ètica de les dades de la ciutat. Estableix
un full de ruta de dades comunes per retornar el control de les dades
personals a la ciutadania

Enllaços als projectes

Mesura de Govern
· Mesura de govern transició cap a la sobirania tecnològica:
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/pla_ciutat_digital_mdgovern.pdf
· Mesura de govern per a la digitalitazió oberta:
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/le_mesuradegovern_
v2.pdf
· Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades:
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/2018_mesuradegovern_cat.pdf
Vídeo de Barcelona Ciutat Digital:
• People & Power:
https://www.youtube.com/watch?v=UEiL2UTXAYg
• Makers & the City
https://www.youtube.com/watch?v=kbmeTCWztxQ
• “STEAM & the City:
https://www.youtube.com/watch?v=-G_OQHmcKEE
• Mission Innovation & the City:
https://www.youtube.com/watch?v=vXD0XdcwrGI

3.1. Transformació digital:
Govern obert, col•laboratiu i transparent
• Programari lliure
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/transformacio-digital/tecnologia-per-a-un-millor-govern/programari-lliure
https://flossbcn.org
· Free Software Foundation Campaign Public Money, Public Code
https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/PMPC-Modernising-with-Free-Software.pdf
• Pressupost Obert
http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/pressupostobert/
• Bústia Ètica
https://ajuntament.barcelona.cat/bustiaetica
• Apps progressives
https://webapp.barcelona.cat/pics/
Tecnologia urbana: obrint-se a la ciutat intel•ligent
• City OS
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/transformacio-digital/city-data-commons/cityos
• Sentilo
http://connecta.bcn.cat/
• Bicing
https://www.bicing.cat
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• Superilles
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/transformacio-digital/tecnologia-urbana/superilles
• KIC Urban Mobility
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-urban-mobility
Un nou pacte social amb les dades: BCN Data Commons
• Oficina Municipal de Dades
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/transformacio-digital/city-data-commons/oficina-municipal-de-dades
• Quadre de Comandament Municipal
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/transformacio-digital/city-data-commons/quadre-de-comandament-municipal
• Big data per a polítiques públiques
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/transformacio-digital/city-data-commons/big-data-per-a-politiques-publiques
• Open Data BCN
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat
• Repte BCN Open Data
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/transformacio-digital/city-data-commons/repte-de-dades-obertes-open-data-challenge
• Blockchain per a la sobirania de les dades: DECODE
https://decodeproject.eu

3.2. Innovació digital:
Economia digital i ecosistema d’innovació
• 5G Barcelona
https://5gbarcelona.org
· Incubadora MediaTIC
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/innovacio-digital/economia-digital/incubadora-mediatic

Make in BCN: Innovació per al bé comú
• Innovació social digital a Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/innovacio-digital/economia-digital/
programa-dinnovacio-social-digital-dsi4bcn
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/innovacio-digital/make-in-bcn/
maker-district
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/innovacio-digital/make-in-bcn/matins-maker
• Impulsem el que fas
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/impulsem-el-que-fas
• Maker Faire Barcelona
http://barcelona.makerfaire.com/
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Barcelona com a laboratori d’innovació urbana
• i.lab i Ca l’Alier
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/innovacio-digital/i-lab/inici
• Compra pública innovadora
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/innovacio-digital/i-lab/compra-publica-innovadora

3.3. Apoderament digital:
Intel•ligència col•lectiva: democràcia i drets digitals
• Decidim Barcelona
https://www.decidim.barcelona
• Cities Coalition for Digital Rights
https://citiesfordigitalrights.org
• Participació de l’Institut Municipal d'Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona en
projectes europeus:
http://ajuntament.barcelona.cat/imi/sites/default/files/infografia/index_ca.html
Capacitació
• Cibernàrium i capacitació digital
https://cibernarium.barcelonactiva.cat/
• STEAM BCN
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/apoderament-digital/educacio-i-capacitacio-digital/esdeveniments-educatius
• Ateneus de fabricació
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/apoderament-digital/educacio-i-capacitacio-digital/ateneus-de-fabricacio
Inclusió digital
• Declaració de Barcelona per la inclusió social digital
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/apoderament-digital/inclusio-digital/
declaracio-de-barcelona-per-la-inclusio-social-digital
• Dones i tecnologia
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/apoderament-digital/democracia-i-drets-digitals/tecnologia-i-genere
• Rec, la moneda ciutadana (enllaç de drets socials)
http://www.rec.barcelona
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