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Barcelona subvenciona 11 projectes amb els ajuts a la 
innovació urbana de “La ciutat proactiva” 

 
» Les 11 propostes guanyadores de la segona edició de “La ciutat proactiva” 

busquen impulsar una transició digital justa i inclusiva i millorar la sostenibilitat 
urbana, per fer front a l’emergència climàtica 
 

» La presentació de les propostes guanyadores s’ha fet en el marc de la  Barcelona 
Innova Week i ha comptat amb la participació de la tercera tinenta d’alcaldia, Laia 
Bonet i un representant de cada un dels projectes guanyadors que ha explicat 
breument la solució proposada 
 

» El total de la convocatòria d’ajuts ha estat de 627.000 euros, amb vuit projectes 
grans subvencionats i tres microprojectes  
 

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant BIT Habitat, el Centre d’Innovació Urbana de Barcelona,  
ha resolt els projectes guanyadors de la segona edició de “La ciutat proactiva. Barcelona en 
acció”, una convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació urbana. En concret fruit d’aquesta 
segona edició es subvencionaran un total de 11 projectes que aporten solucions per garantir 
una  transició digital justa i inclusiva, i millorar la sostenibilitat urbana per fer front a 
l’emergència climàtica. En total la convocatòria ha destinat 627.000 euros a subvencionar 
propostes que busquen promoure  nous models de ciutat que siguin més resilients des del punt 
de vista social, econòmic, ambiental i polític.  
 
La presentació de les propostes guanyadores s’ha fet en el marc de la Barcelona Innova 
Week i ha comptat amb la participació de la tercera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet i un 
representant de cada un dels projectes guanyadors que ha explicat breument la solució als 
reptes plantejats. Bonet ha destacat que “amb aquests projectes volem aprofitar plenament les 
oportunitats que ens ofereixen els canvis tecnològics per millorar la qualitat de vida de les 
persones”. Segons ha dit “de les 75 propostes rebudes, les vostres s’han escollit per la seva 
creativitat, el seu impacte a l’hora de garantir una transició digital més justa o fer front a 
l’emergència climàtica, la seva escalabilitat i per la seva sostenibilitat”. 
 
En la tipologia de projectes que rebran entre 15.000 i 100.000 euros hi ha aquells que  
incloguin el desenvolupament d’activitats de demostració o pilots que permetin validar de 
manera fiable els plantejaments inicials del projecte, així com la viabilitat dels impactes 
estimats. Hi ha en total 8 projectes guanyadors:  
 
 
Títol projecte Sol·licitant Resum del projecte Pressupost Subvenció 

(80%) 
Laboratori 
Ciutadà de Salut 
Urbana 

LICHEN 
INNOVACIÓN 
SOCIAL 

Lab CSU implica a la ciutadania en el 
diagnòstic, co-disseny i implementació de 
solucions reals i treballa en la sensibilització i 
divulgació de reptes per la millora de la 
qualitat de vida i salut urbana a través de la 

59.337,00 € 47.469,60 € 

ISGlobal 
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Títol projecte Sol·licitant Resum del projecte Pressupost Subvenció 
(80%) 

intersecció entre ciència, tecnologia i innovació 
social.  

NotaBLE XNET Suite per a la digitalització àgil, sobirana, 
interoperable, eficient i sostenible de les 
escoles de música de Barcelona. 

100.000,00 € 80.000,00 € 
IsardVDI 
Taller de Músics 
Gwido  

R-Barceloneta Nutcreatives R-Barceloneta busca transformar els plàstics 
recollits a la nostra costa i els residus del sector 
nàutic i marítim no gestionats, reintroduint-los 
a la cadena de valor en forma de producte, tot 
fomentant la  innovació i l’economia social.  

52.920,00 € 42.336,00 € 
Associació 
Barceloneta 
Alerta 

Umbrales 
urbanos/Calles 
habitables. San 
Martí de 
Provençals 

Miguel Mayorga 
(City FOV Urban 
Lab) 

Umbrales urbanos / Calles habitables pretén 
millorar la vida urbana i relacional veïnal del 
carrer Perú – Paraguay a través del co-disseny 
de solucions pilot per fer més habitables els 
entorns de les tanques dels equipaments 
públics i de la creació d’una plataforma social i 
digital d’enfortiment comunitari.  

99.900,00 € 79.920,00 € 

Itziar González 
(Arquitectura 
Social)  
Mariona Genís 
Vinyals (BAU 
Centre 
Universitari de 
Disseny) 
Jordi Callejón 
Vieco (Taula Eix 
Pere IV) 

AULAMAR Institut de 
Ciències del Mar 
de Barcelona 

El programa educatiu AULAMAR es presenta 
com a eina de canvi cap a una relació més 
sostenible amb el mar de Barcelona. AULAMAR 
introdueix a alumnes de secundària i Batxillerat 
eines tecnològiques  per aplicar en el àmbit de 
l'oceanografia costanera i augmentar la 
consciència ambiental. 

100.000,00 € 80.000,00 € 

Facultat de 
Nàutica de 
Barcelona (UPC) 
IAAC 
Unitat de 
Tecnologia 
Marina (UTM-
CSIC) 
Club Patí de Vela 
de Barcelona  

Assessoria de 
transició 
agroecològica 
per a 
col·lectivitats 

L'Esberla Creació d’una assessoria digital de transició 
agroecològica per a col·lectivitats, amb un 
programa propi basat en eines digitals, i 
testejat a diversos centres d’un districte de la 
ciutat de Barcelona. 

85.000,00 € 68.000,00 € 
Assoc. Menjadors 
Ecològics  

WikiHousing 
Barcelona 

Straddle3 WikiHousing Barcelona proposa la producció 
participativa d’habitatge assequible i 
sostenible per a joves. Conscienciarà, 
capacitarà i apoderarà els joves en un procés 
tipo Do-It-With-Others. L’experiència 
desembocarà en el codisseny, construcció i 
monitoratge d’un prototip d’habitatge 
col·lectiu. 

100.000,00 € 80.000,00 € 
Societat Orgànica 
La Hidra 
Cooperativa 

Barcelona AIGUASOL L'EAT CIRCULAR desenvolupa una metodologia 97.960,38 € 78.368,30 € 
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Títol projecte Sol·licitant Resum del projecte Pressupost Subvenció 
(80%) 

Restauració 
Circular 
(plataforma web) 

EROICA per a l’avaluació i certificació del nivell de 
circularitat de restaurants i posterior 
implementació d'una eina  web que permeti 
dinamitzar la restauració post-pandèmia dins 
l'Economia Circular i descarbonitzada, 
fomentant el consum responsable, entre 
altres. 

Càtedra 
d’Economia 
Fundació 
Tecnocampus 
Mataró – 
Maresme 

 
 

Enguany com a novetat hi havia la opció de finançar microprojectes, amb ajuts que van dels 
5.000€ als 15.000€, amb una subvenció màxima del 80 %. En aquest cas es buscava i s’han 
premiat tres iniciatives que prioritzin en la solució aportada l’ús de tecnologies de fabricació 
digital o altres tecnologies, mitjançant la utilització de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació i 
l’acompanyament i assessorament de l’equip que els integra.  

Títol projecte Sol·licitant Resum del projecte Pressupost 
Subvenció 

(80%) 

FORMA - Plataforma Oberta de 
Customització de Productes 

ADDA 

FORMA és un projecte d'innovació 
social i tecnològica que, mitjançant una 
plataforma digital -oberta, accessible i 
gratuïta- permet als seus usuaris i 
usuàries la fàcil customització de 
diversos productes 

15.000,00 € 12.000,00 € 

CIBICO 
Silvana Azevedo 
Oliveira (Silvana 

Catazine) 

CIBICO és un sistema que permet crear 
cartellera realitzada a partir de residus 
orgànics amb una gran versatilitat 
gràfica i sense la utilització de tintes, 
100% biodegradable. Alhora permet ser 
reciclat i reutilitzat per a produir nous 
cartells, tancant així totalment el seu 
cicle de vida.  

14.000,00 € 11.200,00 € 

Fabricació digital per a la 
millora del Benet Corner 

Fundació Comtal 

Formació en fabricació digital a joves 
en situació de vulnerabilitat i disseny i 
fabricació d'elements per a 
l'embelliment de l'Espai Benet Corner. 

14.500,00 € 11.600,00 € 

 
BIT Habitat donarà suport financer i acompanyament tècnic a la implementació dels projectes 
que han de tenir un impacte real sobre la qualitat de vida de les persones. S’oferirà, a més, 
mentoria amb persones expertes i es facilitarà l’accés a la tecnologia per poder desenvolupar 
prototips.  “La ciutat proactiva” també ofereix a les iniciatives seleccionades recolzament 
comunicatiu i de difusió. 
 
Tota la informació referent a la convocatòria es pot consultar a través del lloc web de la 
Fundació BIT Habitat :https://bithabitat.barcelona/ciutatproactiva 
 

https://bithabitat.barcelona/ciutatproactiva

