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El futur ja és present

Nous serveis  
a la ciutadania
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Centre LGTBI
Nou equipament de referència en l’àmbit LGTBI, des d’on 
s’ofereix un ampli catàleg de serveis d’informació, orientació  
i atenció directa.

barcelona.cat/centrelgtbi

Ciutat jugable
Nova estratègia que planteja la transformació urbanística 
tenint en compte el benestar dels més petits, amb més  
de 900 espais públics dedicats al joc infantil.

barcelona.cat/ciutatjugable

Barcelona Energia
Nova comercialitzadora pública de Barcelona amb energia 
100% renovable.

barcelonaenergia.cat

Targeta Cuidadora
Nova targeta gratuïta que serveix per accedir a recursos per-
sonalitzats adreçats a persones cuidadores. Vol reconèixer 
la feina que fan, acompanyar-les i facilitar les tasques de cura 
per contribuir al seu benestar.

barcelona.cat/targetacuidadora

http://barcelona.cat/centrelgtbi
http://barcelona.cat/ciutatjugable
http://barcelonaenergia.cat
http://barcelona.cat/targetacuidadora


Les societats canvien i cal 
adaptar els serveis públics 
als reptes del segle XXI. 
L’Ajuntament de Barcelona és 
pioner a ampliar o obrir nous 
serveis públics. Aquí en teniu 
una mostra.



Nous serveis

Generar i consumir 
energia renovable 
A més de l’operadora Barcelona Energia, l’Ajuntament 
ofereix assessorament, acompanyament i subvencions 
per participar en projectes de generació d’energia solar i 
eòlica. També col·labora amb entitats per crear comunitats 
energètiques, per exemple amb l’Institut Quatre Cantons i 
l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou. 

energia.barcelona/generar-energia

Dentista municipal 
Servei de dentista gratuït per a les persones en situació 
de vulnerabilitat. El Servei d’Odontologia Social inclou els 
tractaments següents: obturacions, higienes i raspats, 
pròtesis, endodòncies. 

barcelona.cat/dentistamunicipal

Bloc4BCN 
Nou equipament municipal centrat en la promoció del 
cooperativisme i l’economia social i solidària, que donarà 
cabuda a una vuitantena de projectes empresarials. 

barcelona.cat/economiasocial

Konsulta’m 
Servei de suport psicològic adreçat a joves, adolescents 
i persones adultes atès per professionals de la salut mental. 
La seva finalitat és detectar i atendre, de manera preventiva, 
el patiment emocional i els problemes de salut mental de la 
població, de manera anònima, gratuïta i sense cita prèvia. 

barcelona.cat/konsultam

Punts d’assessorament 
energètic 
Nou servei d’informació, atenció i intervenció perquè les 
persones puguin exercir els seus drets energètics i les 
companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics. 

barcelona.cat/dretsenergetics

Serveis de participació 
Eines per augmentar el nombre i la diversitat de persones 
que participen activament en el funcionament de la 
institució. Destaquen els pressupostos participatius: 
30 milions d’euros del pressupost municipal que els veïns i 
les veïnes decideixen en quins projectes volen invertir. 
I la plataforma Decidim, de codi obert, que va néixer a 
Barcelona el 2016, ja és utilitzada a més de 30 països del 
món amb més d’1,2 milions d’usuaris.

www.decidim.barcelona

http://energia.barcelona/generar-energia
http://barcelona.cat/dentistamunicipal
http://barcelona.cat/economiasocial
http://barcelona.cat/konsultam
http://barcelona.cat/dretsenergetics
http://www.decidim.barcelona


Protegim les escoles 
El projecte “Protegim les escoles” preveu la transformació 
dels voltants dels centres educatius per reduir el trànsit 
i els accidents i posar al centre els infants i les famílies a 
través de diverses accions, com la pacificació del trànsit 
en l’entorn escolar, la millora dels accessos a les escoles, 
l’ampliació de les zones d’estada i el verd i la creació de 
zones de joc espontani, entre altres. 

barcelona.cat/protegimescoles

Ajuts per a la rehabilitació 
energètica 
Nova línia d’ajuts per a la millora de l’eficiència energètica 
d’edificis i habitatges, que es complementa  
amb l’assessorament i acompanyament de l’Oficina  
de Rehabilitació Municipal (ORM). 

rehabilitaresestalviar.barcelona

IT Academy 
Programa de formació tecnològica per aprendre a programar 
en 18 setmanes. Combina la formació presencial i en línia 
amb l’accés a les eines i l’acompanyament de Barcelona 
Activa per a la recerca de feina. 

barcelonactiva.cat/itacademy

Ateneu d’Innovació 
Digital i Democràtica 
Nou equipament municipal per a la formació contínua, 
l’intercanvi de coneixements i l’autoaprenentatge 
sobre els reptes de la societat digital i les tecnologies 
emergents, obert a la ciutadania. 

canodrom.barcelona

Xarxa de carrils bici 
Estratègia per al foment de l’ús de la bicicleta, que inclou 
l’ampliació i la millora de la infraestructura ciclista, les 
millores de senyalització i les accions per assegurar la 
coexistència i la convivència amb la resta d’usuaris. 

barcelona.cat/bicicleta

Digitalització  
dels mercats 
Nova estratègia de modernització dels mercats de la 
ciutat, que preveu la implantació d’un canal comú 
de compra en línia i a distància i la recollida fora de 
l’horari d’obertura, amb la instal·lació d’armariets secs i 
refrigerats. 

barcelona.cat/mercats

http://barcelona.cat/protegimescoles
http://rehabilitaresestalviar.barcelona
http://barcelonactiva.cat/itacademy
http://canodrom.barcelona
http://barcelona.cat/bicicleta
http://barcelona.cat/mercats


Espai Barcelona Cuida 
Nou equipament municipal de referència per facilitar 
la informació a la ciutadania sobre tots els serveis i els 
recursos del territori en l’àmbit de la cura, i per promoure 
l’intercanvi i el treball en xarxa. 

barcelona.cat/espai-barcelona-cuida

Crea feina 
Programa d’ajuts per a la contractació per alleugerir 
les despeses que afronten les empreses a l’hora de 
fer noves contractacions de personal i per fomentar 
l’ocupació a la ciutat. 

barcelonactiva.cat

Unitat 
Antidesnonaments 
Servei per donar atenció específica a famílies en 
situació de vulnerabilitat que s’enfronten a processos 
de pèrdua de l’habitatge, amb independència de la 
situació respecte a l’habitatge (impagament de lloguer o 
d’hipoteca, no renovació de contractes…) i també de la 
situació administrativa de les persones afectades. 

www.habitatge.barcelona

Habitatges per a gent 
gran 
Es tracta d’habitatges municipals de lloguer públic 
pensats per a persones grans amb relativa autonomia.  
Són habitatges adaptats, amb espais comuns i amb 
serveis de cura adaptats a les necessitats de les 
persones que hi viuen.  

ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/canal/
habitatges-amb-serveis

Cangur municipal 
Iniciativa pilot per ajudar a la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal de famílies residents als barris on es 
desplega el Pla de barris. 

barcelona.cat/cangurmunicipal

Escola de Segones  
Oportunitats 
L’escola s’adreça a joves amb edats compreses entre els 16  
i els 25 anys que, per motius diversos, s’han desconnectat 
o estan fora dels circuits educatius, amb l’objectiu d’orientar-
los i donar-los suport, facilitar el seu retorn al sistema 
educatiu reglat i capacitar-los per accedir al mercat laboral.  

barcelona.cat/educacio

http://barcelona.cat/espai-barcelona-cuida
http://barcelonactiva.cat
http://www.habitatge.barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/canal/habitatges-amb-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/canal/habitatges-amb-serveis
http://barcelona.cat/cangurmunicipal
http://barcelona.cat/educacio


El Canòdrom és un nou equipament especialitzat en tecnologies obertes, drets digitals i participació. Ofereix activitats (formació, 
tallers, xerrades...) i impulsa projectes d’innovació en aquests àmbits. 

“Protegim les escoles” és el programa urbanístic que ha permès guanyar espai pacificat al voltant dels centres escolars. Així s’han 
evitat accidents, s’ha reduït la contaminació, i els infants i les seves famílies han recuperat espai públic per jugar i relacionar-se. 
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www.barcelona.cat

Més informació

Informació
Barcelona
Trucada gratuïta

http://www.barcelona.cat

