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Necessitat detectada / finalitat
de la recerca/estudi:

El B-MINCOME és un projecte pilot de lluita contra la
pobresa i la desigualtat a zones desafavorides de
Barcelona, que s’acull dins el programa Urban
Innovative Actions de la UE. La necessitat principal va
ser el disseny, implementació i avaluació d’una mesura
de renda garantida familiar acompanyada de 4
estratègies actives d’inclusió.

1. Estudi diagnòstic
(descripció de la realitat, anàlisi de dades):
Tipologia:

2. Avaluacions:
3. Recerca aplicada:
4. Recerca aplicada col·laborativa (equip de recerca mixt):
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Objectius:

Metodologia:

Any d’inici i final:

1.Avaluar l’impacte d'unes polítiques de renda
municipal i relacionar-les amb la inclusió laboral.
2. Testar l’eficiència i l’eficàcia de combinar un ajut
econòmic, en la forma de suport municipal d’inclusió
(SMI), amb polítiques socials actives en l’àrea de l’Eix
Besòs, concretament als barris de Ciutat Meridiana,
Vallbona, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat
Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda - La Pau i
Besòs-Maresme. i relacionar-les amb la inclusió laboral.
- Generar coneixement a nivell europeu.
1. Mètode etnogràfic: Històries de vida, Observació .
2. Anàlisi dades quantitatives primàries i secundàries.
3. Grups pilots i grups contrast amb 4 modalitats:
- Condicionalitat. - Sense Condicionalitat. Limitacions. - Sense limitacions.

2017-2019

Disseny de la recerca/projecte:
Fase en què està actualment:

Treball de camp:
Anàlisi de resultats:
Finalitzada:

Enllaç:

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

