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B-MINCOME

Inclusió sostenible a Barcelona

Combinant una renda mínima garantida i polítiques socials actives en zones urbanes desafavorides de Barcelona

Editorial: “Vivim en l’any dels experiments”, diuen algunes persones referint-se als experiments o projectes
pilot sobre renda bàsica que s’estan implementant o s’estan dissenyant a diferents països i ciutats del món.
I és que el projecte pilot B-MINCOME –combinant una renda mínima garantida i polítiques socials actives en
zones urbanes desafavorides de Barcelona– coincideix en el temps amb d’altres projectes molt similars,
especialment amb el que acaba de finalitzar a Finlàndia i els que encara s’estan implementant en diverses
ciutats holandeses i nord-americanes. No és d’estranyar doncs, que el projecte de Barcelona hagi despertat
un gran interès d’institucions acadèmiques i relacionades amb la recerca, d’investigadors i investigadores i
d’estudiants de grau, màster i doctorat, de persones activistes que defensen la renda bàsica, així com de
nombrosos organismes públics, d’ajuntaments i de governs regionals de diversos països. En aquest sentit,
els membres dels equips de direcció i de recerca del projecte pilot B-MINCOME han estat convidats per a
exposar i discutir el projecte en diversos esdeveniments locals, nacionals, europeus i internacionals, tant de
caire acadèmic com relacionats amb el disseny i l’avaluació de polítiques públiques. Així mateix, també hem
rebut a diversos investigadors i responsables d’organismes públics i privats que s’han interessat pel nostre
projecte i han volgut venir a Barcelona a conèixer-lo de primera mà. A continuació detallem algunes
d’aquests esdeveniments als quals hem assistit, així com algunes de les visites que hem tingut en aquests
dos anys d’implementació del projecte.
Lluís Torrens (director d’Innovació Social, Àrea de Drets Socials).
Transferència coneixement a organismes polítics i institucions socials
1

20/06/2017 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), Taula rodona:
Barcelona Ciutats Sàvies i Renda Bàsica Universal Enfrontant els
desafiaments de la desigualtat, la tecnologia i la cohesió social.
Lluís Torrens:
www.cidob.org/ca/activitats/temes/seguretat/ciutats_savies_i_renda

2

10/10/2017 Reunió de Green European Foundation, en el marc del seu estudi
Barcelona de la Renda Bàsica.
Lluís Torrens i Bru Laín.

3

11/10/2018 European Week of Region and Cities 2018.
Brussel·les Lluís Torrens: https://cor.europa.eu/es/news/Pages/EuropeanBèlgica Week-of-Regions-and-Cities-2018%E2%80%93call-forpartners.aspx

4

13/11/2018 Barcelona Resilience Week - Resilience Dialogues. UN Habitat.
Barcelona Social resilience. Prespectives from Barcelona.
Sebastià Riutort: http://urbanresiliencehub.org/wpcontent/themes/unresiliencehub/

5

11/02/2019 Barcelona Cultura: Biennal Ciutat i Ciència, Jornada de Ciències
Barcelona Socials i Ciutat: Coneixement, Compromís i Transformació Social.
Lluís Torrens: www.biennalciutaticiencia.barcelona/

6

8/03/2018 Conference of the Labour General Division, European Commission:
Brussel·les Integrated social services for activating minimum income recipients:
Bèlgica success factors & reform pathways.
Sebastià Riutort: www.idss-conference.eu/

7

28/03/2019 Institut Internacional per a l’Acció No Violenta (NOVACT), Jornades:
Barcelona Nous models monetaris i financers per a les noves economies.
Lluís Torrens i Bru Laín: https://rec.barcelona/2019/03/11/jornada28-de-marc/

8

25/05/2019 Fundació Acció Social i Infància (FASI), 7ª Jornada: Família i
Barcelona infància: de la protecció a l’emancipació.
Bru Laín: www.fasi.cat/jornades/jornada-2018/
Transferència coneixement científic a universitats, centres de recerca, estudiants i investigadors

9

25/08/2018 18º Basic Income Earth Network (BIEN): BI and the New
Tampere Universalism: Rethinking the Welfare State in the 21st Century.
Finlàndia Lluís Torrens i Bru Laín: www.basicincome.org/congresses/

10

14/09/2018 1º Congrés Universal Basic Income Europe (UBIE).
Barcelona Lluís Torrens i Bru Laín: www.ubie.org/barcelona-here-we-comefirst-ubie-summer-school-13-16-september-2018/

11

5/10/2018 VII Congrés Red Española de Políticas Sociales (REPS): Política
Saragossa social ante horizontes de incertidumbre y desigualdad. B-MINCOME:
Una acción urbana innovadora en zonas desfavorecidas.
Sebastià Riutort, Albert Julià i Bru Laín: https://reps-zaragoza.com/

12

14/11/2018 Trobada amb Foro Europa Epsilon Elkartea, estudiantes de la UPV.
Barcelona Bru Laín: http://www.europaepsilon.com/not_europagazteak_ix.html

13 29/01/2019 European Commission i Londons School of Economics (LSE).
Brussel·les Social Situation Monitor Research Seminar: Social investment in
Bèlgica Europe Series Seminar.
Bru Laín:
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1049&newsId=
14 23/04/2019
Braga
Portugal

Centre for Ethics, Politics and Society. University of Minho.
Workshop: Basic Income Experiments.
Bru Laín: www.ubiexperiments.weebly.com

15 10/05/2019 Màster U-RISE, University of Venice (IUAV). Urban regeneration &
Barcelona social innovation (col·laboració amb Urban Innovative Actions-UIA).
Josep Villareal, Joan Font, Sebastià Riutort, Bru Laín: ww.urisemaster.org
16 23/05/2019 Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE), DINAMICA’CET.
Lisboa Workshop: Basic Income and Labour Market. UBI pilots at municipal
Portugal level: the case of the B-MINMCOME project in Barcelona.
Bru Laín: wwwubiexperiments.weebly.com/workshop-series--session-2.html
17 23/05/2019 Universitat Pompeu Fabra i University of Chicago. Conferència:
Barcelona Fighting against poverty in Barcelona.
Lluís Torrens.

18 30/07/2019 Association for Public Policy Analysis and Management (APPAM).
Barcelona The Johns Hopkins University - University Pompeu Fabra Public
Policy Center. International Conference: Public Policy in an Era of
Rapid Change.
Lluís Torrens. www.appam.org/2019-international-conference/
19

19/11/2018 Visita amb Hansoo Choi, Korea Institute of Public Finance.
Barcelona Lluís Torrens i Bru Laín.

20 30/05/2019 Visita amb BongHa Shin, Korean Institute for Health and Social
Barcelona Affairs (KiHASA). Lluís Torrens i Bru Laín.
21 26/07/2019 Visita amb Young Seong Yoo, Gyeonggi Research Institute.
Barcelona Lluís Torrens i Bru Laín.
Transferència coneixement a d’altres ciutats, regions i països
22 29/10/2017 Red Estatal de Ciudades por la Agroecología. Seminari: Agroecología
Córdoba y Equidad. Garantizando el acceso a una alimentación saludable y
sostenible para toda la ciutadania.
Josep Villareal: http://www.ciudadesagroecologicas.eu/portfolioitem/seminario_cordoba/
23 24-27/6/2019 Assessorament en el projecte de Urban Innovative Actions, Future
Cluj Napoca of Work. Jobs and skills in the local economy.
Romania Sebastià Riutort i Bru Laín: https://www.uia-initiative.eu/en/uiacities/clujnapoca

Com es pot comprovar en aquest llistat, una de les activitats més destacades del projecte pilot BMINCOME ha estat la transferència de coneixement, ja sigui cap a universitats i centres de recerca, cap a
institucions polítiques i organismes públics, cap a ONG’s, think thanks i entitats de l’àmbit civil, o cap a
d’altres ciutats i regions que s’han interessat per conèixer de prop el projecte de Barcelona. En resum,
s’han realitzat més de 20 accions de transferència de coneixement, sense tenir en compte les nombroses
reunions, trobades i jornades de debat realitzades al llarg del territori de l’Eix Besòs amb les entitats
socials, comunitàries i associatives que operen en el territori, en les quals hi ha participat, no només els
equips tècnics i de direcció del projecte sinó també, i molt especialment, moltes de les pròpies persones
participants en el projecte.
Aquest ha estat el cas,
entre d’altres exemples,
de la “VI Trobada
d’Energies Comunitàries”,
realitzades entre el 21 i el
30 de març de 2019 als
barris del Bon Pastor,
Baró de Viver i la Trinitat
Vella, on van participar
persones del B-MINCOME
assignades a la política activa de participació comunitària, o la trobada “Cosint oportunitats” en la que hi van
participar activament un grup de dones “Dones amb força” assignades a la política de foment de
l’emprenedoria en l’economia social, solidària i cooperativa.

