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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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per transformar la ciutat.

al fet que el Govern municipal sigui més obert, 
Pla digital de Bar-

celona
repensar una ciutat intel•ligent que estigui al 

Decidim

intel•ligència col•lectiva de la ciutadania per 
crear polítiques públiques que responguin mi
llor a les seves necessitats. Aquesta plataforma 

tres plataformes comercials no fan.

Decidim per crear l'agenda del Go-
vern

Barcelona Ciutat Digital 

la sobirania tecnològica. Aquestes mesures in

pla també inclou una estratègia de dades èti-

Francesca Bria
Comissionada de Tecnologia
i Innovació Digital

“Que la revolució 
digital serveixi a molts, 
no només a uns pocs”

Barcelona vol establir els estàndards mundials en innovació 
ètica, oberta i responsable i apostar per la sobirania tecnològica. 
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ca

cions que generin valor públic i retorn social.

blockchain

És un nou contracte social de les dades, 

de la ciutat intel•ligent
una ciutat sobirana digitalment

nera ètica i amb un clar impacte social. Aquest 

en crear un laboratori d'innovació urbana

makers

contractació pública 
sigui més transparent 

tres ciutats.

només a uns pocs.

Francesca Bria 

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. 

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 desenvolu-
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2. BARCELONA 
CIUTAT DIGITAL
EN XIFRES 
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Mobilitat sostenible

Participació directa i transparència 

Dades obertes

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 

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

200 km

424

13.000

9.245

40.000

230.00

100%

710.000€

11

Superilles

Barcelona Energia

Decidim Barcelona Bústia ètica

Pla Clima 2018-2030

Foment del vehicle elèctric Foment de la bicicleta

estacions

d'estalvi a l'any

suposarà
pública

propostes votades

comunicacions realitzades per 
denunciar  casos de corrupció, 
des del 2017

participants

(72%) propostes
acceptades 

interacciones
en línea

6.000
bicis mecàniques

300
bicis elèctriques

58

100%

energia verda i 
de proximitat

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

242

126

Carril bici

450
datasets  al portal
Open Data BCN
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Tecnologia urbana

usuaris

en  busos públicsen les principals 
estacions de metro

600 km

2.072

627.095 1.00316

+ 130.000
punts de wifi

w

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'aparca-
ment, la qualitat de l'aire, el nivell de l'aigua i el 

flux de bicicletes, persones i vehicles.

Sentilo

P

Infraestructura digital

Infraestructura de sensorització

de fibra  amb accés públic 

i gratuït a internet

punts d’accés

sensors actius

registres diaris

semàfors  controlats
digitalment

 d'estalvi d'aigua

gràcies als sensorscontenidors d’escombraries

connectats

places d’aparcament públic 

(68% del parc total)

punts de llum

a la ciutat

15.000

40.000

80.000

36.492

150.000

25%

3.000.000
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Cibernàrium

i.lab Innovació social digital

Foment de vocacions científiques

i tecnològiques

Programes de capacitació i inclusió digital 

Innovació urbana, sostenible i social

Espais

d’innovació

Ca l’Alier

Creació del laboratori d’innovació
urbana

Ateneus de fabricació

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

Fàbriques de creació

Onze espais per experimentar
amb art i cultura

InnoBA

Creació del centre de la 
innovació social

Incubadora MediaTIC

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

participants en programes 
de capacitació digital 

participants en formacions 
d’emprenedoria tecnològica

nens i nenes 

participants

professors 

i doctorands

implicats

+15.000

6.000

+39.000

40

8
6

4

5

+750

2.200 30.000

200

200

participants en
les sessions i.lab

àrees
municipals
impactades

entitats identificades
arreu d’Europa 

entitats formen la
comunitat de Barcelona 

assistents en les
darreres edicions
de la Maker Faire 

pilots
en marxa

reptes
llançats

necessitats
identificades

escoles  ofereixen
el programa 

STEAM a les aules



3. UN MAR DE 
PROJECTES PER
A TOTHOM 

ciutat intel•ligent (smart city)

pla Barcelona Ciutat Digital

Decidim.Barcelona

Transformació digital

Innovació digital
Make in BCN

i.lab

Apoderament digital
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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:

—› 
referència global com a ciutat 

col•laborativa

—› 

essencials

—› 

—› 

—› 

—› Preferir i promoure les 

a invertir un percentatge més 

—› 

públics no puguin pertànyer a 

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019) 12



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

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

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

Barcelona

Compta amb sensors 

incorporats a la 

infraestructura de la 

ciutat per monitorar i 

gestionar l’ús de l’aigua

IBM

Ha dissenyat 

un centre d’opera-

cions 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

Fixmystreet

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

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

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

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•laborativa-

ment 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 

1

2CONNEXIÓ 

ENTRE DALT 

I BAIX

3CIUTATS 

INTEL•LIGENTS 

AMB ENFOCAMENT 

DE BAIX A DALT

CIUTATS 

INTEL•LIGENTS AMB 

ENFOCAMENT DE 

DALT A BAIX
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3.1
TRANSFORMACIÓ
DIGITAL
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en el seu Pla de digitalització

estàndards digitals ètics 

GOVERN OBERT,
COL•LABORATIU I TRANSPARENT

programari lliure i de codi obert. 

resumeixen en el Manifest per la sobirania tec-
nològica

en 

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019) 15



programari lliure
 tecnologies de codi obert

sobirania tecnològica. 

en els seus sistemes. 
Com s'implementa el programari lliure 

en un ajuntament? 
en repositoris públics com ara Github
llicències permissives perquè terceres per

nistracions per compartir tecnologia. 

forma FlossBcn

sobre el programari lliure.

Free Software 
Foundation, Public Money, Public Code

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.

Pr
oj

ec
te Programari lliure: FLOSS Barcelona

https://github.com/AjuntamentdeBarcelona publiccode.eu

Diners Públics

Codi Públic

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019) 16



govern obert

Pressupost Obert per fer més en

Quant es va gastar el consis-
tori en l’àrea de seguretat a 

la ciutat?

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

tothom?  

Com es van invertir els diners 
recaptats del turisme?

Quines són les principals 
despeses de l’Ajuntament de 

Barcelona?

Totes les respostes les tens
a Pressupost Obert.

Pr
oj

ec
te Pressupost Obert

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019) 17



La lluita contra la corrupció

se a 
Pràctiques Bústia Ètica per 

Aquesta plataforma està feta amb 

Pr
oj

ec
te Bústia Ètica

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.

Heu detectat una mala praxi 
a l’Ajuntament de Barcelona 

i podeu aportar proves 

d’aquesta conducta?

Podeu escollir una 

comunicació totalment 

anònima.

Podeu fer el seguiment de la 

comunicació a través d’un 

canal segur i conversar amb 

l’òrgan gestor de la bústia, 

independent en l’exercici de 

les seves funcions.

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019) 18



logies multiplataforma.

Pr
oj

ec
te Apps progressives

Una aposta pels estàndards oberts i les tecnologies 
multiplataforma.

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019) 19



TECNOLOGIA URBANA: 
OBRINT-SE A LA CIUTAT INTEL•LIGENT

nar prioritats i posar en marxa un pacte social social

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019) 20



big data

com un data lake
Aquesta infraestructura permet una millor 

data drivenPr
oj

ec
te City OS

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.

PLATAFORMA D’ANÀLISI DE DADES URBANES CITYOS
 

1,62M habitants a BCN 

150.000 fanals

40.000 contenidors d’escombraries

80.000 places d’aparcament 

al carrer

 
 
 

 

  

3.000.000 registres diaris

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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com pateix o com es fa gran? Si la resposta a 

smart city” és precisament per 

teixen solucions i experiències.

Pr
oj

ec
te Sentilo

Amb 19.000 sensors actius repartits per la ciutat, 
recopila i comparteix dades en temps real.

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019) 22



és a totes les grans urbs. 
tat i les millors rutes per arribar a la nostra 

Pr
oj

ec
te Bicing

Enguany s’han estrenat les bicicletes elèctriques i disposem 
de més de 200 km per circular per un carril especial.

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019) 23



generar la ciutat passa prioritàriament per 

supe-
rilles
vianant té prioritat sobre el cotxe. Van co

Les superilles existeixen per comba

Pr
oj

ec
te Superilles

la transformació dels espais públics en zones amb molta 
més presència de verd i convertir-los en espais d’estada, 
salut i esbarjo.
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12 empreses i 18 universitats —com la Po
sharing

Pr
oj

ec
te KIC Urban Mobility

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?

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019) 25



big data

quals sabem ben poc.

sobirania tecnològica: permetre 

UN NOU PACTE SOCIAL AMB LES DADES: 
BCN DATA COMMONS

City 
Data Commons

garantint que pugui generar també valor públic.

qqua

“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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Gràcies a tota la infraestructura tecnològica 

aconseguir millors serveis públics i per apo

mesures públiques.

Pr
oj

ec
te
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Quadre de Comandament Municipal és una 

bliques sobre el territori.
I què mostra, concretament? Infor

per fer que la ciutat funcioni; com avança 

tiques públiques i com rep totes aquestes 

Pr
oj

ec
te Quadre de Comandament Municipal

2015         2016        2017        2018        2019
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Revision 
of Urbanization Prospects

big data que avui 

plaçaments forçosos.

Pr
oj

ec
te Big data per a polítiques públiques

El big data serveix, per exemple, per monitorar 

Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (OHB). 
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Repte Dades Obertes

Pr
oj

ec
te Open Data BCN
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City Data Commons

car sense un consentiment explícit. Aques

socials locals que puguin generar serveis 

Un altre exemple és el pilot Gover

Pr
oj

ec
te Blockchain per a la sobirania de les dades: 

DECODE

ORGANISMES DE BCN

TMB, BIM/SA, B:SM

Guàrdia Urbana

habitatge

INFRAESTRUCTURA

DE DADES DE BCN

City OS, Sentilo 

Decidim.barcelona,

OPEN DATA BCN

decode, Blockchain 

Equips de
dades de BCN

Utilitzen
els casos

DATA COMMONS BARCELONA

Coneixements

Oficina
Municipal
de Dades de BCN

Ciutadania/empresa
Acadèmia/comunitats
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3.2
INNOVACIÓ
DIGITAL 

tenim com a ciutat i com a societat.
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un gran laboratori pel seu talent creatiu. Centres 

la smart city

ECONOMIA DIGITAL I ECOSISTEMA
D’INNOVACIÓ  

tal que sigui inclusiva i plural.
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hub 
internacional amb un potent ecosistema 

les relacions entre tots aquests actors pu

nou a la ciutat. Pr
oj

ec
te Dinamització de l’ecosistema d’innovació
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Barcelona per convertir Catalunya en un 

experimental que transformarà la ciutat en 

una infraestructura experimental oberta a 

Pr
oj

ec
te 5G Barcelona
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hoc que situïn 

Espai d’incubació i assessorament 

Pr
oj

ec
te Incubadora MediaTIC
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Barcelona es reconeix com un referent en el movi

maker

MAKE IN BCN:
INNOVACIÓ PER AL BÉ COMÚ 

persegueix conceptes com ara el do-it-yourself, 

maker 
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Poblenou Maker District 

maker 
spaces, fab labs

ments socials actius presents al barri i que 
fomenten aquests nous valors per a Barce

Creant comunitat 

Barcelona. Aquesta iniciativa sorgeix com 

polítiques públiques que va tenir lloc el 

més de dues-centes persones

Com ho fem a escala europea? 

compartim i complementem amb expe

DSI4EU

crowdsourcing 

ments per interconnectar la comunitat local 

internacional en tecnologia ètica i social.

Pr
oj

ec
te Innovació social digital a Barcelona

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019) 38



Impulsem el que fas

Pr
oj

ec
te Subvenció Impulsem el que fas 

– Modalitat Innovació social digital

5 M€ invertits en la subvenció Impulsem el que fas. 
500.000 € dedicats a la innovació social digital invertits 
en 16 projectes.
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la societat 4.0. La primera Maker Faire va 

i iniciatives makers

reunir 1.000 persones a 10.000 en 5 anys. Pr
oj

ec
te Maker Faire Barcelona

Barcelona és pionera en el camp de la indústria 4.0 i la 
manufactura avançada, així com en la promoció de les 
economies socials i de proximitat. La Maker Faire vol 
passar de les xemeneies industrials a la fabricació digital
i la innovació.

Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019) 40



És un espai per innovar col•laborativa

big data,

BARCELONA COM A LABORATORI
D’INNOVACIÓ URBANA
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serveis públics tenint en compte un ús ètic 

i.lab Day

Seu de la innovació urbana

Cisco Systems. 

Pr
oj

ec
te i.lab i Ca l’Alier, laboratoris d’innovació

urbana sostenible i social

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.
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DataCity: dades i mobilitat
DataCity

millora de la mobilitat a la 
ciutat

mobilitat en els accessos a la ciutat.

Apoderament de la dona a la indús-
tria tecnològica

nològic actual i els seus efectes en tots els 

solucions que contribueixin a la reducció 
d’aquesta bretxa i que puguin ser repro

BCN-NYC habitatge assequible

Barcelona com Nova York 
estan compromeses a avançar en el pro

BCN-NYC Repte Habitatge Assequible pro

BCN dona molt de joc

es fa necessari el manteniment correcte 

Amb el repte "Barcelona dona molt de joc" 
es fa un pas més per innovar en els proces

petits i les petites.

Pr
oj

ec
te Reptes i.lab 
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Com es fan compres més sostenibles?

empreses i pimes tinguin oportunitats i im

Algunes experiències:
—› 

—› 
ternacional perquè les empreses proposin 

—› 

Pr
oj

ec
te Compra pública innovadora
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3.3
APODERAMENT
DIGITAL 
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INTEL•LIGÈNCIA COL•LECTIVA PER LA 
DEMOCRÀCIA I ELS DRETS DIGITALS 

ús perquè totes les persones puguin aportar el 
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Com participo en un procés de ciutat 
que m’interessa?
—› Consulta els processos participatius 
oberts.
—› 

—› 

Alguns exemples de propostes ciu-
tadanes:
—› 
—› 
—› 
—› 
—› 
—› 

Decidim.Barcelona
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Coa-
lició de Ciutats pels Drets Digitals 

recursos per protegir tant les persones re

Aquesta Coalició prioritza cinc 
principis:
1 —› Accés universal i igualitari a internet 

2 —› 
retat
3 —› 

algoritmes
4 —› 

5 —› 
ètics

en marxa accions per protegir i promoure els 

De-
cidim Portal de Dades Obertes
Municipal de Dades
europeu DECODE

llançat un Manifest per a la defensa dels 
drets digitals. 

Cities Coalition for Digital Rights
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contribuir al fet que sigui participativa i esti

CAPACITACIÓ DIGITAL

Amb la tecnologia com a eina per potenciar 

qualitat en totes les comunitats i lluitar contra les 
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tors professionals.

Quines són les característiques de les 
activitats?

Cibernàrium
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tecnològics

hi ha una alarmant desigualtat de gènere. A 

STEAM BCN

ideatons, 

Generalitat es promouen programes com 

fab labs públics que formen més 

STEAM BCN 
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torn més proper.

contraprestació

Ateneu de Fabricació al Parc Tecnològic

Ateneus de Fabricació
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INCLUSIÓ DIGITAL 
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a més vulnerables.

Amb Antenes Cibernàrium també es lluita 

Activitats portades a terme el 2018
—› 14 càpsules 
—› 

—› 6 tallers interactius
—› 

Participants:
—› 
noies
—› 

Declaració de Barcelona per la
inclusió social digital
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45 anys.

Dones i tecnologia

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.
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tra persona o bé controlar tots els movi

Rec, moneda ciutadana

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.

persones

usuàries488

610.000
recs en circulació

comerços
172

Recs 

Ingressats

884

implementat

en 10 barris
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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

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. 
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Mesura de Govern

· Mesura de govern transició cap a la sobirania tecnològica:
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/pla_ciutat_digital_md-
govern.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_mesuradego-
vern_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/tecnolo-
gia-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-com-
mons/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-ur-
bana/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-com-
mons/oficina-municipal-de-dades 
 • Quadre de Comandament Municipal 
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/transformacio-digital/city-data-com-
mons/quadre-de-comandament-municipal 
• Big data per a polítiques públiques 
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/transformacio-digital/city-data-com-
mons/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-com-
mons/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/in-
cubadora-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/ma-
tins-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-publi-
ca-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-ca-
pacitacio-digital/esdeveniments-educatius 
• Ateneus de fabricació 
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/apoderament-digital/educacio-i-ca-
pacitacio-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/democra-
cia-i-drets-digitals/tecnologia-i-genere 
• Rec, la moneda ciutadana (enllaç de drets socials) 
http://www.rec.barcelona 
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@BCN_digital


