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Part II: Mapeig
Aquest document és la segona part de l'encàrrec. En la primera part vem resumir l'anàlisi i les
recomanacions per àrea. En aquesta part documentem: 1) els mecanismes i estructures municipals
rellevants pel context de la Ciutat Intel·ligent; 2) les activitats i esdeveniments; 3) els canals de
comunicació municipals i 4) un directori d'actors mapejats.

Directori Online
El mapeig d'actors, mecanismes i estructures, activitats i esdeveniments, de canals de comunicació i
referencies internacionals ho hem fet en una biblioteca compartida, un repositori online en Zotero:
https://www.zotero.org/groups/457033. Amb un plugin en el navegador web es pot accedir-hi
millor, i qui vol afegir-se al grup pot contribuir a la seva evolució continuada.

Mecanismes i Estructures
Mapeig de mecanismes/estructures rellevants en l'àmbit de la Societat del Coneixement. Aquesta
part inclou entrevistes amb responsables de diferents àrees de l'ajuntament. Es presentarà un breu
document identificant els seus punts forts i febles i apuntant possibles línies de millora.

Barcelona Smart City - http://smartcity.bcn.cat
És una visió per aplicar solucions innovadores en la gestió dels serveis i recursos de la ciutat i millorar la
vida dels ciutadans.
D: es basen en una col·laboració publica – privada A: la ciutadania i els polítics democràticament elegits
que en la practica cedeix gran part del control a les perden el control sobre la seva vida i els recursos de la
corporacions de les tecnologies «smart».
ciutat. A més a més, el model centralitzat difícilment
pot preveure les necessitats reals de les persones.
F: inclou bones idees com millorar l'eficiència de la O: reorientar els programes per posar-ho en
gestió dels recursos i la reducció de la
alineament amb les necessitats socials prioritzant
contaminació.
models d'economia social i solidaria i la gestió sota
models comuns dels recursos.

Ateneus de Fabricació
Xarxa d'Ateneus de Fabricació - http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat/
Els Ateneus de Fabricació (AdF) son espais oberts a la ciutadania per aprendre i fabricar amb maquinaria
avançada de fabricació digital, com talladores laser, impressores 3D, fresadores de control numèric. Son
espais FabLab, encara que no participen en la xarxa internacional de FabLabs.
Actualment disposa de tres ateneus en funcionament: Les Corts, Ciutat Meridiana, La Fabrica del Sol
(Barceloneta). Amb la cooperativa Tarpuna s'està gestant l'obertura d'un espai a la Vila de Gràcia.
Barcelona va ser el primer en oferir als seus ciutadans els FabLabs com un servei public. Molt interessant és
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l'oferiment del servei de forma gratuïta a canvi de contraprestacions socials: «La contraprestació és el retorn
que fan a l’Ateneu de Fabricació, a les persones o a la ciutat, aquelles persones usuàries a qui se’ls ha donat
suport a un projecte. Suposa un creixement exponencial dels recursos de l’Ateneu i és generadora
d’activitats proposades per les mateixes persones».
D: el nombre de ciutadans usuaris dels serveis es
millorable, el model d'accés i contraprestacions no
és molt àgil i frena la participació. Falta
col·laboració internacional en coneixement i
experiències en xarxa. Falta impulsar la
documentació online del coneixement i projectes
generats de forma lliure/procomuns.

A: Sent un servei desitjat, públic però escas implica
limitar l'accès. Hi ha el risc de que el procés queda
«burocratitzat» i frena la participació i innovació
social tant desitjada.

F: accés gratuït a tots els ciutadans a practiques i
eines de fabricació digital avançades. Clau en
l'apoderament ciutadà de la tecnologia. Hi ha casos
d'èxit interessants ja. El programa educatiu amb les
escoles arriba a un nombre rellevant d'alumnes per
tenir una primera experiencia maker.

O: millorar la regulació d'accés de forma més àgil, p.e.
amb un banc del temps, on es paga temps per fer servir
les maquines (amb diferents «tarifes») i on es pot
guanyar temps donant ajuda a altres, facilitar grups i
tallers, documentant i compartint coneixement sota
llicencies lliures. Teixir una xarxa amb altres espais
maker a la ciutat, a nivell nacional i internacional
podria multiplicar les possibilitats d'accès per la
ciutadania, per un cost reduït.

Nota 1. Territorialitzar la xarxa
Hi ha moltes maneres per impulsar una xarxa d'ateneus de fabricació, de fablabs i d'espais maker i
per tant cal fer una comparació de models de gestió i d'estratègies per impulsar xarxes maker. Per
un costat hi ha la possibilitat de construir més Ateneus de Fabricació (AdF) a les 3 actuals: amb
l'objectiu de tenir-ne un per tenir un per districte.
Per altra banda (i en combinació) es podria impulsar un programa on els diferents espais i actors ja
existents puguin proposar la seva candidatura, sota regles ben definides, i rebre maquinari i plans de
formació de l'ajuntament. Avantatges d'aquest model poden ser: 1) agilitzar la creació de més espais
oberts i en forma de xarxa; 2) comptar amb actors i espais existents del territori; 3) diversitat
d'espais i actors per maximitzar l'innovació social; 4) el cost de la inversió pot ser més reduïda; i 5)
el cost del manteniment pot ser molt reduït ja que es paga amb temps (si fem servir un banc del
temps).

Barcelona Activa
Barcelona Activa
És l'agencia local de desenvolupament econòmic a la ciutat. Ofereix serveis als ciutadans com:
•

Suport a i incubadora de start-ups

•

Acceleradores d'empreses
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•

Programa de formació

•

Programa de busqueda de treball

•

Esdeveniments i altres activitats promocionals

Els programes principals en funcionament són els següents:
Oficina Atenció a les Empreses:
• Parc tecnològic: Clúster d'innovació al nord de la ciutat
• Camí a la Solidesa: Programa de formació i acompanyament per a dones que gestionen
organitzacions d'economia cooperativa, social i solidària
• Comerç als districtes de Barcelona: Obert al Futur, Comerç a la Xarxa, Programa de Suport
al Teixit Comercial
• Axelera: acceleradora per internacionalitzar empreses locals
• Empresa busca Empresa
• Fires
• Barcelona Mentoring Programme
• Vendes
• Learning to Grow
• Relleu generacional
Barcelona Emprenedoria:
• Incubadores
• Espai Coworking Almogàvers
• mStartupBarcelona
Barcelona Treball:
• Pla de Xoc: formació i inserció laboral
• PROPER: Programa Personalitzat per a la Recerca de Feina
• Porta22: espai especialitzat en serveis i recursos per a la gestió de la carrera professional
• Ca n'Andalet: centre de formació a Horta-Guinardó
• Convent de Sant Agustí: formació, seminaris, activitats d'emprenedoria
Cibernarium: ofereix formació d'eines digitals
D: fins ara no n'havia distinció entre empreses que A: profunditza la dependència del model
treballen pel bé comú i empreses que simplement
privatiu/corporatiu i dona una imatge equivocat de la
treballen per maximitzar el benefici propi. En la
ciutat que vol ser referent en els Commons.
tecnologia i el coneixement digital tampoc no tenen
la distinció entre el programari lliure i privatiu,
encara que hi ha força formació del PL.
F: arriben a donar atenció i suport a moltes
persones i empreses (prop de 55.000 persones al
2015).

O: oportunitats inclouen: 1) ajuda a crear cooperatives
obertes i plataformes cooperativistes («platform
coops») d'economia col·laborativa; 2) oferir
assessorament de tecnologies lliures tant per
incorporar als productes i serveis com per gestionar
les empreses de forma més eficient; 3) oferir suport
tecnològic en forma de software com un servei (al
«núvol») d'eines lliures ERP, CRM, gestió de
documents, escriptura col·laborativa etc; 4) revisar i
4/56

PART II versió 1.0

actualitzar el catàleg de cursos per tenir més eines de
programari lliure i donat per professors implicats en
les comunitats*, afegir cursos sobre models de negoci
oberts, gestar i participar en comunitats procomuns,
hardware lliure; 5) una incubadora per l'economia dels
comuns, que faciliti a més gent crear la seva economia
dintre de l'economia dels comuns, acompanyats per
programes de formació, mentoring i connectors a
nivell local i internacional. La incubadora mateixa
podria ser una platform coop.

* A mode d'exemple: vem observar que el curs sobre OpenERP està molt desfasat: s'ensenya la
versió 6 (del 2011 (!)) mentres que la comunitat es va canviar de nom (des del 2014 es diu Odoo) i
va per la versió 9. Amb la comunitat Catalana d'empreses Odoo es podria desenvolupar un servei
Odoo preparat pels startups per llençar-se amb poca inversió, sempre permetent una posterior
evolució del sistema en funció del creixement de l'empresa.

Barcelona Institute of Technology (BIT) - http://www.slideshare.net/MariaGalindo4/bitbarcelona-institute-of-technology
http://www.bitbarcelonamodel.com/
L'anterior govern va deixar enllestit el BIT, al menys en paper. Es tracta d'una aposta de recerca tecnologica
de la Ciutat Intel·ligent que ha de mostrar Barcelona com a referencia en aquest àmbit. Es compta amb la
col·laboració de diferents grups de recerca. Està articulat al voltant de la reforma de l'antiga nau industrial
al Poble Nou, Ca l'Alier. El cost de la reforma està pressupostat a uns 10 millions d'Euros per fer unes
instal·lacions punteres en el reciclatge d'aigua, energies renovables etc. Hi ha un tracte amb Cisco que paga
el lloguer de 10 anys per avançat per tenir 1500 m2 per les seves oficines (uns 8 millions €). Schneider
Electric promet fer una donació d'equips valorat en uns 600.000 Euros.
D: Els protagonistes son els coneguts de la Ciutat
A: profunditza la dependència del model
Intel·ligent corporativa. Es vol fer un projecte
privatiu/corporatiu i donaria una imatge equivocat de
d'inversió immobiliari amb poc % d'inversió en les la ciutat que vol ser referent en els Commons.
alternatives procomuns.
F: Gran part del cost de la reforma de la nau
industrial està costejat per Cisco. La inversió
municipal pot ser molt reduïda.Javier Gonzalez

Abad
mailto: jgonzalez@citilab.eu
Tel: 651 83 79 65

O: es podria articular els clústers d'I+D+i en obert dels
centres de recerca, industria i ciència ciutadana en la
meitat de l'espai que queda disponible. En part per fer
reunions i conferencies, en part per tenir laboratoris
oberts, en part per oferir espais co-working al grups de
recerca que volen contribuir a avançar l'agenda I+D+i
d'economia circular en codi obert.
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http://citilab.eu/

IMI i Societat de Coneixement
Institut Municipal d'Informàtica (IMI)
L'IMI es va crear en el 1989 i té una personalitat jurídica pròpia; és un Organisme Autònom Local, que
depèn de la Primera Tinença de l'Alcaldia. S'han definit 3 funcions: 1) Construcció de solucions TIC amb
visió global des de la demanda individual de cada sector municipal; 2) Assessorament en matèria TIC
garantint els interessos de l’Ajuntament davant l’oferta del sector; i 3) Relació amb el sector TIC en
representació de l’Ajuntament.
A finals del 2015: 220 persones en plantilla, prop de 75 externs que podrien ser estructurals i prop de 150
persones externes no tan estructurals. Pressupost anual aprox: 31 millions en serveis, incl: 6 milions en
llicencies / any; 11 M per desenvolupament i canvi d'equips; aprox 15 milions per desenvolupament d'apps
de l'ajuntament (a confirmar) i 10-11 M personal , formació RRHH (220 persones plantilla).
•

•
•

Xarxa Telefonia SIP sobre la mateixa infraestructura (amb Alcatel i començament amb Cisco,
perquè videoconferències mes avançades) (son implantacions SIP però no del tot interoperables)
Dades Obertes ha de ser única i correcta, avui dia encara hi ha moltes incoherències. (encara volcan
les dades de forma manual, hauria d'anar a automàtic, via iCity)
altres dades pendents i/o distribuïts per l'informe

D: no estan encara molt acostumats a treballar amb
programari lliure i menys amb comunitats de
desenvolupadors. Falten persones que els facilitin
la connexió amb les comunitats i proveïdors de
tecnologia lliures.

A: hi ha un el risc que l'IMI no es mou prou ràpid per
donar un servei adequat per reduir la dependència
tecnològica i per treballar amb l'ecosistema obert.
Treballar amb les multinacionals de tecnologies
privatives té conseqüències també per l'arquitectura de
la informació i té el risc de no connectar amb la
demanda ciutadana. Hi ha el risc de que la innovació
social no arribi a implantar-se per motius de requerir
garanties de funcionament.

F: gestionen una infraestructura potent per molts
sectors diferents. L'IMI coneix molt bé les grans
empreses proveïdores de serveis.

O: 1) reforçar l'àrea d'innovació i Societat del
Coneixement amb un enfoc de tecnologies lliures i
col·laboració amb les comunitats procomuns; 2)
construir un pol de coneixement intern de tecnologies
lliures, pot ser com un node d'una comunitat / centre
de tecnologies lliures; 3) un canvi general dins de
l'organització cap a mètodes oberts, agile, amb
formació de llicencies lliures, models de negoci en
obert, ...
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Barcelona Wifi - http://smartcity.bcn.cat/ca/barcelona-wifi.html
Barcelona Wifi és el servei ofert per l’Ajuntament de Barcelona que permet que qualsevol persona es
connecti a Internet des de gran part de la via pública. Els punts d’accés estan ubicats a l’interior d’
equipaments municipals i en diferents punts al carrer, fins a assolir un total de 664 punts i conformar la
xarxa Wifi pública ciutadana i de lliure accés més gran de l’Estat, i una de les més importants d’Europa.
La infraestructura dels punts BCN Wifi és propietat de l'ajuntament, està sent gestionada per Cellnex. Fa
servir la fibra òptica municipal (aprox 500 km), que a la vegada connecta més de 200 edificis municipals
amb una capacitat de 1 Gb/s. En el 2013 es van fer inversions en els routers wifi per valor de 4 millions
d'Euros. Ho va assumir Cellnex i a canvi factura els costos de gestió de la xarxa Wifi i la fibra municipal. A
més a més comercialitza la fibra per serveis a tercers. El contracte es de 8 anys i dura fins el 2012.
D: el servei wifi té una mancança principal: l'ample A: està sent controlada per grans operadors telecom,
de banda és molt reduït (256 kb/s), que segons fons que intenten evitar que aquesta xarxa publica faci
de l'IMI es degut a la llei de Telecomunicacions,
competència amb serveis comercials ADLS, 3G, 4G.
que protegeix els operadors de competència per
AAPPs.
F: és una infraestructura potent, propietat
municipal amb una cobertura molt important a la
ciutat

O: es pot aprofitar per 1) millorar el servei eliminant
les restriccions imposades; 2) interconnectar amb
xarxes comunitàries com guifi.net, 3) ampliant
cobertura en zones on falta, 4) fer proves pilot amb
tecnologies radio d'última generació (4G, 5G, IoT). Es
podria considerar la transferència de la xarxa a un
consorci autogestionat per la ciutadania i entitats com
guifi.net, eXO, etc. S'ha d'estudiar en detall el
contracte amb Cellnex.

Centres d'Innovació Compartida - http://www.cicbcn.cat/
Iniciativa de l'IMI, sense estrenar, que ara s'està reorientant amb l'implicació de la Oficina de la Societat del
Coneixement de l'IMI. Contacte: José Luis Rubiés
D: Enfocat en el coneixement privatiu i tancat
darrera de condicions privatives i de
confidencialitat.

A: podria ajudar a la privatització del coneixement i
no pas a la democratització de l'economia

F: implica els actors de la quàdruple hèlice, de
centres de recerca, industria, administracions
públiques i societat civil.

O: fer CICs enfocat en el coneixement compartit de
veritat, lliure i obert com procomuns. Es pot fer servir
com base per fer comunitats col·laboratius d'I+D+i. Es
podria incloure en el model de la innovació també el
cinquè actor: els innovadors socials per completar el
model de quíntuple hèlice.
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Smart City Campus - http://smartcity.bcn.cat/ca/smart-city-campus.html

OpenData BCN - http://opendata.bcn.cat/opendata
Portal de dades obertes sota responsabilitat de l'IMI. El procés de publicar les dades encara és manual i
s'hauria d'automatitzar. Es proposa fer en el context del projecte CityOS que donaria el middleware de
sistemes per extraure i publicar les dades en temps real.
S'hauria de fer una diagnosi de l'estat de bases de dades per definir l'estratègia d'Open Data.

Salut
Salut
Contacte: Gemma Tarafa, regidora de salut
Línies que s'està començant a treballar o es vol reforçar amb relació a aquest estudi:
•

escola de cuidador/es

•

centre recerca de tecnologia i envelliment (ho hauríem d'encaixar amb les xarxes de centres d'I+D+i
obert, espais oberts i fabricació en obert)

•

Coordinació Dades Sociosanitaris

•

Agencia de Salut Publica de BCN: xarxa sensors, dades

•

app per detectar animals per prevenció de plagues

•

metge a casa, però a traves del mòbil, amb vídeo conferencia (l'enfermera virtual)

•

portal de recursos públics per trobar recursos de salut al barri: els interessa la iniciativa holandesa
"meubarri.nl" (traduït del mijnbuurtje.nl)

•

centres hospitalaris: publicar i compartir dades i el coneixement

•

recerca: ampliar-ho a coneixement comunitari

Programa Vincles - http://smartcity.bcn.cat/ca/vincles-bcn.htm
Es tracta d’un projecte impulsat per l’àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de
Barcelona, que busca donar atenció a les persones grans que se senten soles, mitjançant una xarxa social de
suport a la qual s’accedeix mitjançant una tauleta tàctil. Aquesta xarxa inclou la família, els amics i totes
les persones que treballen als serveis socials i de salut.
El projecte va ser definit per l'anterior equip de govern i va guanyar el Premi Bloomberg, que aporta 5
milions de US$. L'ajuntament ha de invertir uns 10 milions més.
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D: ja està definit per l'anterior govern i el projecte
va endarrerit i per tant el marge de maniobra és
reduït. Inicialment no es va tenir en compte la
dependència tecnològica del projecte. El hardware
(la tauleta) no està pensat per gent gran (no s'ha
trobat un producte realment adequat per aquest
públic objectiu).

A: si es fa un èxit, els proveïdors que han
desenvolupat el software (en especial la plataforma
social i de gestió que sembla ser no-lliure) pot tenir la
clau per replicar el projecte en altres ciutats arreu del
món. Possiblement part del public objectiu tindrà
problemes amb les tauletes, ja que no està dissenyat
per aquest col·lectiu.

F: pot ser un servei que ajuda a viure de forma O: 1) s'hauria d'evitar qualsevol punt de control
autònoma més anys i per tant millora la qualitat de
vida i redueix el cost social i de serveis sanitaris. El
premi Bloomberg ajuda a finançar part del projecte
i li dona impuls.

exclusiu sobre la tecnologia, per evitar dependències i
que altres ciutats ho puguin replicar en llibertat. 2) Es
pot desenvolupar una tauleta especifica amb botons
mecànics que ajudi a la gent gran no sempre
acostumada a aquest tipus de dispositius. El Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya (grup Embedded
Systems) s'ofereix a fer un acompanyament estrategic.
L'empresa ISEE (del Vallès) està disposada a fer un
disseny lliure, reparable i a mida per la gent gran.
S'han iniciat els primers contactes amb el programa
Vincles. Aquesta empresa sembla tenir l'experiència
adequada per dissenyar i fabricar dispositius
electrònics del volum necessitat i ho poden fabricar
aquí mateix. 3) l'evolució del producte es pot fer en
obert amb col·laboració de la Xarxa d'Espais Maker
Oberts de Barcelona.

Mobilitat
Mobilitat Intel·ligent - Vehicle Elèctric - http://smartcity.bcn.cat/ca/vehicle-electric.html
> Bicing
> Nova xarxa d’autobusos
> Camins escolars
> Semàfors intel·ligents
> Smart Parking
> Microplataformes de repartiment de mercaderies

Urbanisme i sostenibilitat
Ajuntament + Sostenible - http://www.ajsosteniblebcn.cat
Programa Reciclatge de Residus - Residus orgànics: http://smartcity.bcn.cat/ca/reciclatge-deresidus-organics.html
Pla Buits - http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits
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Pla Superilles - http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/
Una superilla és una unitat urbana més gran que una illa de cases però més petita que un barri, amb carrers
pacificats. Es plantega com una manera de guanyar espai peatonal, verd i fomentar la participació veïnal.
És una molt bona oportunitat per fer una prova pilot de «Comunitats Veïnals de Subministres»: es tracta
de donar les eines per l'auto-organització veïnal de cara a concentrar els subministres. Es pot tenir un
contracte únic compartit entre els veïns interessats de manera que es redueixi el terme fixe del contracte, es
comparteixi l'energia autoproduida (amb la qual cosa es pot augmentar el volum instal·lat doncs hi haurà
menys risc de «perdre» l'excedent), es pugui instal·lar fibra òptica pròpia (p.e. amb Guifi.net) o punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics i es comparteixin altres serveis i subministres. Vegi més detalls en la
recomanació en el capitol 3.7 Energia.

Educació
Persones responsables:
Nivell Polític:
Miquel Essomba i Gelabert, Comissionat d’Educació i Universitats, messomba@bcn.cat, tel.
934023611
Secretaria, Loli Guisado, lguisado@bcn.cat, tel. 934023543
Nivell Gerencial:
Josep M. (Txema) Castiella Viu, gerent de l’IMEB, jcastiellav@bcn.cat, tel. 934023547
Nivell executiu:
Manel Punsoda i Buxó, director de Promoció Educativa de l’IMEB, mpunsoda@bcn.cat, tel
934023525.
Secretària: Carme Sáez, csaez@bcn.cat, tel. 934023617
Departament Barcelona Ciutat Educadora
Directora: Antònia Hernández i Balada
Carrer Avinyó, 15, 5a planta, ahernandez@bcn.cat, tel. 934 027 009
Programa mSchools
liderat conjuntament pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, MWC,
GSMA i Ajuntament de Barcelona
Albert Forn
Associate Director, Mobile World Capital, GSMA Ltd, @albertforn, aforn@gsma.com, tel. 603 742
701
A nivell GenCAT el referent és Jordi Vivancos, Director de l’Àrea TAC, Departament
d’Ensenyament, jvivancos@xtec.cat, tel. 675 78 60 24
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Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) - http://www.edubcn.cat
El CEB és el consorci entre la Generalitat i l'ajuntament de Barcelona per gestionar les escoles públiques a
la ciutat. Té dues grans línies de treball relacionades amb les TIC: 1) TIC i 2) TAC.
TIC: sistemes i infraestructures és responsabilitat del CTITI (GenCat); jefa: Carme de Andres;
responsable: Manuel Diaz.
TAC: Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement; directora: Marta Comas Sàbat
Programa Pedagògic dels Ateneus de Fabricació: Isabel Nadal

Cultura
Els mecanismes i programes de Cultura no s'ha tractat en aquest informe, però seria fonamental
posar en comú. Hi ha moltes activitats que es toquen i/o solapen i la innovació social (digital) en
aquest sentit és transversal.

Institut de Cultura de Barcelona (ICuB) - http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/
BCN Innovació | Barcelona Cultura - http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/bcninnovacio
Canòdrom - Parc de Recerca Creativa - http://canodrom.com/
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Esdeveniments / Activitats
Mapeig d'activitats des d'una perspectiva de béns comuns.

Esdeveniments de Fira de Barcelona
Mobile World Congress
No entrem aquí a valorar a nivell detallat l'activitat del Mobile que ja s'ha fet en molts llocs. (p.e.
Elcritic). En un sentit més pràctic hem fet una selecció de expositors que incideixen o es relacionen
amb els comuns digitals.
Expositors implicats o directament relacionats amb tecnologies lliures:
RedHat

Sistemes operatius de Programari Lliure (empresa més gran del món lliure)

Jolla

Tablets, mobils. Sailfish OS is a mobile operating system combining the Linux kernel for
a particular hardware platform use, the open source Mer core middleware, the proprietary
(??) UI contributed by Jolla, and other third party components.

Canonical

Ubuntu Touch, ecosistema obert

i2cat

Open Data, xarxes, hardware, programari

StarLab

Space & Neuroscience. http://www.starlab.es

BQ

Tablets, mobils amb Ubuntu; Mundo DIWO Maker OSHW

Infopole
Cluster TIC

Cluster incl eHealth, intelligent transports systems, the public sector (eGov), Internet of
Things (IoT), the Serious Game, Big Data, Open Data, Transmedia, …

LoRa Alliance Organització oberta dels estandards LoRaWAN per construir xarxes IoT Long Range
(LPWAN)

KAA

Open Source IoT Platform

Open Trends

PL, Centre Competencies, Sentilo. Juanjo Gimenez

Catalunya
Apps

Associació d’Empresaris i Professionals de les Apps de Catalunya.
http://www.catalunyapps.cat/

Slock.it

Blockchain + IoT infrastructure for the collaborative economy. https://slock.it/

ICFO

Institut Català de Fotonica - part de BIST, Parc Tec del Mediterrani
http://graphene.icfo.eu/ Frank Koppens

InqBarna

Nacho / BCNactiva. presents Coverbox. http://inqbarna.com

Tinkerers Lab

Digital Fab for Space (@UPC/Castelldefells) https://www.fablabs.io/Tinkerers

Lhings

Connecta dispositius amb sensors via xarxes com LoRa a la seva plataforma de gestió de
dades IoT.

Avaluació critica del 4 Years From Now (4YFN): va consistir principalment de startups
promocionats per la fundació MWC, quasi tots basats en el control privatiu. Slock.it va ser l'unic
cas realment interessant, i va guanyar el premi al millor startup. El projecte ofereix un "smart lock"
controlat per la plataforma distribuïda d'Ethereum (tecnologia blockchain) i permet deixar en
préstec, llogar i vendre objectes físics connectats (IoT). Tota la tecnologia és lliure i distribuïda.
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Fundació Barcelona Mobile World Capital
Director: Aleix Valls
Programa mSchools: http://smartcity.bcn.cat/ca/mschools.html
Fons de Capital Risc mVenturesBCN:
Contacte: Susan Boekholt
Xavier Trias va posar diners públics en aquest fons de capital risc controlat per la fundació Mobile
World Barcelona. Era just 11 dies abans de deixar de ser alcalde. "El consistori barceloní va
destinar-hi 4 milions l’any passat, mentre que el Ministeri n’ha posat 3 —a càrrec dels comptes del
2016— i la Generalitat s’ha quedat en 700.000 euros."
mVenturesBCN ajuda a startups, sota la hipòtesi de que startups son els pioners de la transformació
digital. En part pot ser cert, però el problema està en el model de gestió: segueixen el model típic de
acceleradora de startups posant venture capital amb l'ambició de convertir-se en el nou Facebook o
Uber (un "unicorn"). Acaben de tancar un acord amb una acceleradora internacional, Numa, una
acceleradora francesa, que treballa també amb OuiShare.
mVenturesBCN té actualment dues línies d'acció:
• internacionalització dels startups en l'ambit Mobile (per això treballaran amb Numa)
• IoT & Data / transferència tecnològica (privativa i no tenen experiència amb open source)
Oportunitats per impulsar un canvi de model: podríem pensar varies coses:
1) posar l'enfasi en "incubadora social" impulsant projectes d'economia social i solidaria;
2) impulsar la línia de "platform cooperativism" que està treballant gent com el Trebor Scholtz, [4];
3) convertir-lo en un fons per fomentar apps distribuïdes amb blockchain i DAOs (mireu nota a
sota)
En tot això s'hauria de trobar una col·laboració (estreta) amb BCNactiva i Altres Economies. I amb
comunitats com OuiShare, xarxes com la XES, Boyd Cohen amb la Sharing Accelerator.
Pel punt 3) també s'hauria de comptar amb la comunitat (forta) que tenim a BCN d'experts i
desenvolupadors de tecnologies Blockchain (p.e. tenim un meetup de més
de 800 persones. És evident que no tot blockchain val la pena, però si té el potencial de
potenciar l'economia col·laborativa basada en els bens comuns.
En una xarxa internacional amb altres ciutats i acceleradores d'aquesta línia, pensant en lo que fa
Shareable amb els Sharing Cities.
IoT Solutions World Congress
http://www.iotsworldcongress.com/
data: 25-27 octubre 2016
director general: Roger Bou Garriga
director programa: Terry Wiese (Industrial Internet Consortium, IIC – és l'aposta dels EEUU al
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nivell de «Industry 4.0» (d'Alemanya))

IN(3D)USTRY Additive & Advanced Manufacturing
http://www.in3dustry.com/
data: 21-23 juny 2016

Smart City Expo World Congress
http://www.smartcityexpo.com
data: 15-17 novembre 2016
director general: Ugo Valenti
director programa: Pilar Conesa

Circular Economy Congress
http://www.circulareconomysummit.com/
data: 15-17 novembre 2016
director general: Ugo Valenti

Esdeveniments organitzats per l'ajuntament
•

Festival NOVUM: 18-19 juny 2016

•

...

Esdeveniments de tecnologies lliures i des de baix
Hi ha tants que quedarem molt curts, però aquí destaquem uns exemples:
•

Open Source Circular Economy / OSCE Days: 9-13 juny 2016

•

Dia del Maquinari Lliure / Hardware Freedom Day

•

Dia de la Llibertat del Programari / Software Freedom Day (3er dissabte de setembre; DLP)

•

Dia dels Estàndards Oberts

•

Dia de la Llibertat dels Documents / Document Freedom Day (aprox 26 de març)
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•

Mobile Social Congress (2016)

•

Mobile Commons Congress (2016)

•

Congres per la Sobirania Tecnològica (SobTec 2016)

•

Barcelona Creative Commons & Culture Festival, http://www.bccn.cc/

•

Arduino Day (2 abril 2016)

•

Ubuntu Catalunya Meetup: aprox 1 cop/mes

•

Barcelona Free Software Meetups: aprox 1 cop/mes (900 membres)

•

Barcelona Legal Hackers Meetup: aprox 1 cop/mes (430 membres)

•

Barcelona Stark Meetup: aprox 1 cop/mes (1350 membres)

•

Barcelona Code School Meetup: aprox 1-2 cops/setmana (142 membres)

•

BCN WordPress DIY Meetup: aprox 1 cop/setmana (130 membres)

•

Drupal Barcelona Meetup: recent començat (100 membres)

•

Hackster Barcelona Meetups: recent començat (100 membres)

•

3D Printing Barcelona Meetups: aprox 2 cops/mes (1400 membres)

•

IoT Barcelona Meetup: aprox 1 cop/mes (2800 membres)

•

Bitcoin Barcelona Meetups: aprox 1 cop/mes (1000 membres)

•

FabCafe Barcelona Meetup: aprox 2 cops/mes (400 membres)

•

Vailets HackLab Meetup: aprox 1 cop/mes (250 membres)

•

Vailets Hacklab Day: aprox dos cops/any: 21-05-2016

•

3D Scan Barcelona: aprox 1 cop/mes http://www.3dscanbcn.com/

•

DIY Barcelona: recent començat

•

PyLadies Barcelona Meetup: aprox 1 cop/mes

•

Haskell Barcelona Meetup: recent començat

•

AngularJS & Beers Meetup: aprox 1 cop/mes

•

Magento Commerce Barcelona Meetup: 3/any

•

WordPress Barcelona Meetup: 1/mes

•

Ansible Barcelona Meetup: aprox 4/any
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•

Perl Mongers Barcelona Meetup: aprox 1/mes

•

Prestashop Barcelona Meetup: 6 cops/any

•

Things Network Barcelona/Catalunya: aprox un cop/mes

•

Ouishare Meetups

•

Ouishare Fest: 26 – 27 octubre 2016

•

OKFN

•

Mini Maker Fair Barcelona: 7 febrer 2016

•

Procomuns Meetup: aprox 1 cop al mes (100 membres)

Altres esdeveniments
Esdeveniments relacionats però sense enfoc procomuns:
•

IoT Stars: organitzat per Marc Pous (thethings.io): paral·lel al MWC

•

IoT Shifts Congress, organitzat per: Rudy de Waele (Shifts2020) & Aldo de Jong (Claro
Partners) Octubre 2015

•

Sònar +D: 16-18 juny 2016 (Ventura Barba)

Concursos:
•

Smart Moto Challenge: http://smartmotochallenge.org/ (rebia suport fins el 2015, amb el
nou govern no han pogut contactar)

•

eTech Racing / Formula Student: http://www.etechracing.euetib.upc.edu/

Premis
•

FAD, Foment de les Arts i del Disseny, http://fad.cat/
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Canals de Comunicació
Mapeig dels canals de comunicació que visibilitzin i/o puguin visibilitzar els béns comuns
digitals.

Canals municipals
•

Mitjans municipals:
◦ MouTV (TMB)
◦ BTV: http://www.btv.cat (independent)

•

Premis:
◦ Premis Ciutat de Barcelona:
http://ajuntament.barcelona.cat/premisciutatbcn/2015/index.shtml

Webs i Xarxes Socials
Controlades per
Primera Tinença i
l'IMI

IMI: http://ajuntament.barcelona.cat/imi
Smart City: http://smartcity.bcn.cat
Open Data BCN:
http://opendata.bcn.cat/opendata
mobileID: http://www.mobileid.cat

Web

Barcelona Contactless:
http://lameva.barcelona.cat/contactless
Barcelona Wifi:
http://www.bcn.cat/barcelonawifi/ca/
Sentilo: http://www.sentilo.io
Growsmarter: http://www.growsmarter.eu/
CloudOpting:
http://www.cloudopting.eu/
Apps4Bcn
Serveis al mòbil:
http://www.bcn.cat/portal/site/Mobil/
IMI: @BCN_TIC

Twitter

Linkedin

6986 visites/mes
(mitjana)
8600 visites/mes
(mitjana)
2150 visites/mes
(mitjana)
11500 visites/mes
(mitjana)
5500 visites/mes
(mitjana)
1230 visites/mes
(mitjana)
1300 visites/mes
(mitjana)
1550 visites/mes
(mitjana)
9000 visites/mes
(mitjana)
615 visites/mes
(mitjana)
4,378

Open Data: @OpenDataBCN

555

Sentilo: @Sentilo_io
GrowSmarter: @EUGrowSmarter
CloudOpting: @CloudOpting

471
377
296

OpenDataBCN

658
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Actors
Mapeig d'actors que participen i fomenten la construcció de tecnologies compartides, lliures i
obertes. No és ni pretén ser complert, però presenta un primer tast de la diversitat d'actors actius a
Barcelona i rodalies.
El mapeig d'actors, mecanismes i estructures, activitats i esdeveniments, de canals de comunicació i
referencies internacionals ho hem fet en una biblioteca compartida, un repositori online en Zotero.
Amb un plugin en el teu navegador podràs accedir-hi, i si t'afegeixes al grup podràs contribuir
també. https://www.zotero.org/groups/457033
Observa que el directori online és més actualitzat i és on es troben més actors i iniciatives.

Àrea: Programari Lliure
Nom

Android Community Group Catalonia

URL
Contacte
Descripció
Tags

https://groups.google.com/forum/#!forum/CatDroid

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

apps4citizens
http://apps4citizens.org/

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Android, Catalunya, comunitat, programari lliure

Apps, mòbils, apps socials
Associació Catalunya Apps | Associació d'Empresaris i Professionals de
les Apps de Catalunya
http://www.catalunyapps.cat/

Associació, Catalunya, mobile apps
Barcelona Free Software
http://www.meetup.com/Barcelona-Free-Software/
Aleix Pol
To all the free software enthusiasts in Barcelona: you've found your place!
KDE Spain is hosting FLOSS-oriented talks addressed to developers and
users. KDE Spain is the local association of users and
Barcelona, KDE, Meetup, programari lliure
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Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Caliu
http://caliu.cat/
Rafael Carreras
Associació de persones interessades en el programari lliure
Associació, Catalunya, GNU/Linux LUG

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

CatDroid
http://catdroid.org
https://plus.google.com/u/0/communities/112334577460628804670
Comunitat de Android a Catalunya
Android, programari lliure, mòbil, Catalunya, comunitat

Nom
URL
Contacte

Catedra de Programari Lliure (UPC)
http://www.cpl.upc.edu/

Descripció
Tags

Activitats des de la UPC per donar visibilitat, construir col·lectivament un
directori de programari lliure i oferir altres eines als usuaris. Actualment no
sembla molt actiu.
Programari lliure, UPC

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

CatPlus - Associació catalana pel programari lliure
http://catplus.cat/
Joan de Gracia

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

DonesTech - dones i noves tecnologies
http://donestech.net/

Nom
URL
Contacte

Tags

DotOpen
http://dotopen.com/
Carlos Ferreiro
Treballen d'orchestradors dins de l'ecosistema d'apps mòbils, organitzant
concursos, premis i plataformes per seleccionar apps mòbils. L'enfoc és
programari privatiu. Per l'ajuntament corren la plataforma darrera de
apps4bcn
Barcelona, Consultoria, ecosistema, mòbil, apps, privatiu

Nom

Debian comunitat catalana

Descripció

Associació, Catalunya, catPlus, Girona, programari lliure

cultura lliure, dones tech, feminisme, manifest, pensament critic, TIC
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URL
Contacte
Descripció
Tags

https://lists.debian.org/debian-user-catalan/

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

desideDatum Data Company
http://desidedatum.com/
Marc Garriga

Nom
URL
Contacte

Drupal – Comunitat Catalana
http://www.drupal.cat/

Descripció
Tags

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte

Catalunya, comunitat, Debian, GNU/Linux , llista correu, programari lliure

Consultoria, Open Data, Big Data

Comunitat de desenvolupadors i usuaris del sistema de gestió web Drupal a
Catalunya.
CMS, programari lliure, comunitat, Catalunya

EyeOS
http://eyeos.com
Alex Fiestas, Softare Architect
Empresa que desenvolupa sistemes de virtualització de l'escriptori que
s'accedeix a traves del navegdor web, incl sistema d'arxius, LibreOffice: Open
365.io Aquests dies estan alliberant el codi, que ja es basaba en projectes
lliures. Empresa recentment comprada per Telefonica.
Programari lliure, escriptori virtual, web apps, Telefonica

Tags

Fundació Mobile World Capital Barcelona
http://mobileworldcapital.com/
Aleix Valls
Fundació privada que promou la ciutat de Barcelona com Capital del Mobile
World Congress. L'ajuntament participa en el patronat i té la presidencia de la
seva junta. La ideologia és promoure la transformació digital privada i
privativa. Tot i així hi ha oportunitats per influir i reorientar les seves
activitats i programes educatives, d'inversió risc etc. Programes que tenen:
mSchools, mHealth, mLiving, 4YFN, mVenturesBCN (capital risc que inclou
4 millions € municipals2).
MWC, fundació, mobile, privatiu

Nom

Fewlaps

Descripció

2 http://miradescritiques.blogspot.com.es/2016/02/el-primer-mobile-world-congress-per.html
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URL
Contacte
Descripció
Tags

http://fewlaps.com/
Roc Boronat

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

KDE Català
http://cat.kde.org/index.php/Portada

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

KDE España - KDE España
https://www.kde-espana.org/
Aleix Pol

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

LA HIDRA | Cooperativa
http://lahidra.net/

Nom
URL
Contacte

Linkat – GNU/Linux
http://linkat.xtec.cat/portal/index.php

Descripció
Tags

Android, apps, desenvolupadors, empresa

Catalunya, GNU/Linux, localització, programari lliure

KDE, GNU/Linux, España, programari lliure

Comuns, Cooperativa, cultura lliure, Fundación de los Comunes

Distribució GNU/Linux desenvolupat per la Conselleria d'Ensenyament de la
Generalitat. Les últimes versions son basades en la distribució educativa
d'Ubuntu. A Barcelona hi ha com a mínim 8 escoles que la fan servir.
Educació, gencat, GNU/Linux, linkat

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Open Knowledge Foundation Spain
http://es.okfn.org/

Nom
URL
Contacte
Descripció

openFrameworks
http://openframeworks.cc/

Capitol Espanyol OKFN coneixement obert / lliure
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Tags

C++ toolkit codi creatiu comunitat Open Frameworks programari lliure

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Pangea
http://pangea.org/

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

M4Social
http://M4Social.org

Nom
URL
Contacte

Smile Iberia
http://www.smile-oss.com/
Paul Reverter
Empresa de serveis a Barcelona especialitzada en l'implantació de programari
lliure en l'àmbit de botigues online, CRM, CMS.
CRM, CMS, programari lliure

Descripció
Tags

Internet solidari
ISP, ONG, programari lliure

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Softcatalà | Informàtica i programari en català
https://www.softcatala.org/

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Telenoika AV Community
http://www.telenoika.net/
Núria Vergés

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Ubuntu.cat | comunitat d'ubuntaires en català
http://www.ubuntu.cat/

Nom
URL
Contacte

UPCnet
http://www.upcnet.es/

associació Catalunya comunitat programari lliure

Artista, audiovisual, Barcelona, cultura lliure, hacker, programari lliure

Catalunya, GNU/Linux, programari lliure, Ubuntu
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Descripció

Spinoff de la UPC. Ofereix serveis per la UPC i per clients externs.
Analytics & Big Data, Talent & Learning, Application Services, Cloud &
Managed Services

Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

CV&A Consulting
http://www.cvaconsulting.com/

Nom
URL
Contacte

OpenTrends
http://www.opentrends.net/

Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Experts en sistemes d'aprenentatge online: Moodle
Moodle, programari lliure, formació online, Barcelona

Serveis i desenvolupament de sistemes TIC, Big Data, sentilo, programari
lliure, CRM, CMS, mobile, push, social media, LBS, BPM, ERP, BI
Liferay, apps mòbil, desenvolupament, TIC, programari lliure, Barcelona
OPS - OpenSystemsConsulting
http://www.opscons.com/
Especialistes en migracions cap a GNU/Linux; desenvolupadors d'eines
per l'escriptori basades en programari lliure.
Formació, escriptori virtual, migració a GNU/Linux, programari Lliure,
Barcelona
Sun Microsystems (Oracle)

Àrea: Món Maker i espais
Nom
URL
Contacte
Descripció

3D Print Barcelona
http://3dprintbarcelona.org/; http://www.meetup.com/3D-PrintingBarcelona/
Norbert Rovira, Pablo Carbajales
El primer grupo meetup sobre impresoras 3D en Barcelona. Para gente
apassionada de las impressores 3D y las nuevas tecnologías relacionadas
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Tags

con estas. Aprox 1400 membres; 80 meetups fets
3D printing, Barcelona, comunitat, Meetup

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Ateneu Santboià
http://nouateneu.cat/

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

ATTA33
http://atta33.com/

Nom
URL
Contacte
Descripció

BCN3D Technologies
https://www.bcn3dtechnologies.com/

Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Ateneu, Sant Boi

Co-working , espai maker, Poble Nou

fabricació digital fundació Fundació CIM impressió 3D Open Source
Hardware UPC
BCN Dynamics
http://bcndynamics.com/en
Botiga - estudi on es desenvolupen i fabriquen eines de fabricació digital
completament lliures.
Barcelona, botiga online, disseny obert , fabricació digital, programari lliure,
maquinari lliure

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Diotronic
http://www.diotronic.com/

Nom
URL
Contacte

DIWO | Do It With Others. La escuela maker de bq.
http://diwo.bq.com/en/

Descripció

Botiga de material electrònic, DIY i maker
Arduino, Barcelona, botiga , Madrid, maker, Zaragoza

Mundo Reader, S.L., o sigui la empresa bq té un portal amb productes pel
món maker molt documentat sota llicencies lliures per Electrónica, Robótica,
Mundo 3D
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Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Bq, DIWO, DIY, electronica, empresa, impressió 3D, Madrid, Open Source
Hardware
Edutec
http://edutec.citilab.eu/
José García
Citilab, educació, edutec, electronica, IoT, programació, programari lliure,
Scratch

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Electronic Reuse | Ensuring recycling
http://www.ereuse.org/en/
Leandro Navarro, David Franquesa

Nom
URL
Contacte

Electronics.cat
http://electronics.cat/php/common/index.php
Jordi Binefa
Directori i botiga online de productes electrònics lliures. En Jordi Binefa dona
formació i assessorament de maquinari lliure.
Barcelona, electrònica, formació, Open Source Hardware

Descripció
Tags

Dispositius electrònics, RAEE, escletge digital, ewaste, reparar, reutilitzar

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Elisava
http://www.elisava.net/

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

EINA
http://www.eina.cat/

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Taller Esferica
http://talleresferica.com/

Escola de disseny
Barcelona, escola, disseny

Escola de disseny
Barcelona, escola, disseny

Sostenibilitat, disseny producte, Barcelona
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Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

ElTeb
http://elteb.org/
Col·lectiu de persones que treballen per la transformació social a través de la
participació, l'aprenentatge i la socialització de les TIC. Tenen un espai al
Raval. Tenen una associació i estan en procés de crear una cooperativa.
Associació, formació, impressió 3D, joves, littleBits, programari lliure,
Raval, TIC
Enginyers Industrials de Catalunya / Embedded Systems
http://grups.eic.cat/groups/grup-de-treball-embedded-systems
Xavier Pi
Grup de treball sobre sistemes encrustats, IoT, Atoms-Bits Covergence (ABC)
/ Cyber Physical Systems (CPS) dins del Col·legi d'Enginyers Industrials de
Catalunya.
Barcelona, col·legi professional, enginyers industrials, embedded systems,
ABC

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Enginyeria Sense Fronteres
http://esf-cat.org
Miriam Planas
L'associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres
Enginyers, xarxa d'acció social, ESF, ISF

Nom
URL
Contacte

Entorno a la silla
https://entornoalasilla.wordpress.com/
Alida, Rai
diseño libre, productos de apoyo, diversidad funcional, accesibilidad |
#redcacharrera | documentación en abierto, webdoc & tutoriales DIY
ateneu de fabricació, Les Corts, discapacitats, disseny obert, accessibilitat

Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció

Espai30 / Nau Ivanow
http://espai30.net/espai30
Les naus tenen diferents espais que una serie de col·lectius fa servir de
forma autogestionada. Possiblement l'ajuntament farà una reforma per
condicionar els espais.
Espai, autogestionat
FabCafe
http://fabcafe.com/barcelona/
4-1-2016 15:52:48
FabCafe is a place to accelerate creative serendipity with a nice cup of coffee
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Tags

and collaborative peers.
Barcelona, espai social, maker, fabricació digital

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

FabLab Kids
http://fablabkids.org/

Nom
URL
Contacte

Feniss.org | Hacia un desarrollo dostenible real y efectivo
http://feniss.org/
Benito Muro
Fundació amb seu a Barcelona que promou productes sostenibles. En el 2016
han començat a donar un segell anoment ISSOP – Innovació Social Sense
Obsolescencia Programada – a productes que son reparables i que demostren
una ausencia dels principals trucatges per acortar la vida útil del seu producte.
Fundació, innovació social , ISSOP , obsolescencia programada , segell,
sostenibilitat

Descripció

Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

FabLab, IAAC, nens

Fundació CIM
http://fundaciocim.org/ca
Director: Felip Fenollosa
Fundació que desenvolupa maquinaria avançada de fabricació digital, public
els dissenys de forma lliure, ven els productes i dona formació. Donen feina a
uns 80 persones més 80 estudiants de la UPC.
Enginyeria , fabricació digital, Fundació CIM, UPC

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Girls in lab | Inspirando a la próxima generación de chicas Techies
http://girlsinlab.com/

Nom
URL
Contacte

Green Lab / Valldaure FabLab
http://greenfablab.org/
Jonathan Minchin
A project promoted by IaaC (Institute for Advanced Architecture of
Catalonia) and part of the Fab City network. The Green Fab Lab works
towards the creation of a self-sufficient habitat and research centre at Can
Valldaura. Located in the Collserola Natural Park, in the heart of the
metropolitan area of Barcelona it has laboratories for the production of
energy, food and things, and develops projects and academic programmes in
association with leading research centres around the world.

Descripció

noies tech, GirlsHack, UPF, dones
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Tags

FabLab, autosuficiencia, Valldaure

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Hangar | Centre de producció i recerca d'arts visuals
https://hangar.org/ca/
Tere (directora)
Formació continua per artistes.
Artistes, associació, espai, hackers

Nom
URL
Contacte

Hortduino
http://www.hortduino.com/
Xavier Pi
Projecte basat en Arduino per controlar en remot els indicadors bàsics de
l'hort.
Agricultura, arduino, IoT, Open Source Hardware

Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte

Descripció

Tags
Nom
URL
Contacte

IAAC
http://iaac.net/educational-programs/master-in-city-technology/about/
Tomas Diez
The Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) is launching an
EU accredited Master program in City & Technology (MaCT). In an effort of
understanding the needs for the habitability of the 21st century cities and the
significant role of technology for the formation of the new urban
environments IAAC proposes a new Master program …
Ciutat i Tecnologia, Master, Smart City , TIC, urbanisme
IED – Instituto Europeo di Design / Escola Superior de Disseny
http://iedbarcelona.es

Tags

L'escola va neixer a Milà. Té un Lab I+ED, Innovació + Educació, és a dir, la
voluntat d’utilitzar l’entorn formatiu. 7 unitats de negoci: mobilitat, producte,
espai, serveis i comunicació, disseny d'alimentació, tech + moda, social +
rural.
Escola, disseny, educació, Barcelona

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Made for Makers / Ferran Fabregas
http://madeformakers.org
Ferran Fabregas
Maker and tinkerer. Raspberry Pi, Arduino and digital fabrication
Barcelona , makers

Nom
URL
Contacte

Lhings
http://lhings.com/devices.html
Agustín Navarro

Descripció
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Descripció
Tags

Barcelona, IoT, LoRa, Things Network

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Liceu Politecnic
http://www.liceupolitecnic.es/

Nom
URL
Contacte
Descripció

LittlePnP | SMT Pick and Place Machine for everyone!
http://littlepnp.com/
Javier Rodrigo

Tags

Escola, FabLab, FabLab@School, Liceu, Politecnic Lab, Rubí

Barcelona, Little PnP, Open Source Hardware, Pick 'N Place, programari
lliure

Nom
URL
Contacte

Instròniks | WE MAKE THE MUSIC
http://www.instroniks.com/
Marc Sibila
En aquesta pàgina hi trobareu diferents projectes realitzats per instròniks que
Descripció
volen unir música i tecnologia. Intentarem que estiguin...
Tags
Arduino, instruments musicals, maker, Navas, Open Source Hardware
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

IRI - Institut de Robòtica i Informàtica industrial
http://www.iri.upc.edu/

Nom
URL
Contacte

ISEE
https://www.isee.biz/
Agustí Fontquerní Gorchs (CTO)
Empresa que desenvolupa i produeix dispositius electronics com plaques
base, tauletes, sistemes embedded amb GNU/Linux, Arduino etc.
Desenvolupament, fabricació, GNU/Linux, Sant Cugat, Single Board
Computer

Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

CSIC, industrial, informatica, recerca , robotica , UPC

Jordi Binefa's blog | OSHW passionate
http://binefa.cat/blog/
Desenvolupador i professor de projectes electronics lliures.
Electronica, Open Source Hardware, professor
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Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte

MADE Makerspace Barcelona
http://www.made-bcn.org/
Ugo Riboni
Hackspace a l'Eixample Esquerra
Associació, espai maker, Barcelona
Mafesa
http://mafesa.com/tall

Mafesa, especialistes en ferro i acer. Més de 50 anys d’experiència avalen la
Descripció nostra trajectòria basada en el treball, el compromís, la confiança i el tracte
personal.
fabricació digital, servei comercial, talladora laser, talladora oxitall, talladora
Tags
plasma, Vic
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Makea tu vida
http://www.makeatuvida.net/
Mireia

Nom
URL
Contacte

Make it! amb Scratch per Arduino
http://makeit.cat/cat/
Ferran Fàbregas
Projecte educatiu d'electronica, sensors i programació visual basada en
Arduino, Scratch i S4A. Van produir el projecte com hardware lliure
mitjançant un crowdfunding en Indiegogo.
Arduino, Barcelona, Make Kit , Open Source Hardware, Scratch, educació

Descripció
Tags

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció

Associació, hacker, maker

MakerConvent – Centre Civic Convent Sant Agusti
http://conventagusti.com/maker/
Oscar Martinez Ciuró
Centre social al convent Agustí amb recursos i activitats maker
Barcelona Convent Agustí electronica fabricació digital formació littleBits
maker
Metro Electrónica | Sonido e Iluminación profesional
http://www.metroelectronica.com/
Botiga electrònica, DIY.
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Tags

Barcelona botiga componentes electronica maker

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

MobDev2
http://www.mob-barcelona.com/

Nom
URL
Contacte

Monlau
http://www.monlau.es/

Descripció

Tags

Coworking
Barcelona co-working fabricació digital makers

El Centre d’Estudis Monlau és una institució d'iniciativa privada, pluralista,
que ofereix un ensenyament de qualitat.
El fi últim és que el futur professional del nostre alumne sigui sensible a tots
els canvis socials i tecnològics que es produeixen contínuament, tot afrontant
el ritme canviant de la nostra societat amb la tolerància com a vehicle
indispensable per aconseguir-ho.
Sistemes, TIC, Automoció, Energies Renovables, formació professional

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Obdea
http://obdea.com/index.php

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

OLAB | OPEN laboratory
http://www.o-labs.org/

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Ondaradio Componentes electrónicos
http://www.ondaradio.es/

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

OpenMote
http://www.openmote.com/about-us.html

Barcelona Fundació CIM impressió 3D Open Source Hardware servei

Barcelona co-working incubadora Open Laboratory tecnologia oberta

Arduino, Barcelona botiga electronica maker

Electronica, Granollers, IoT, OpenMote , Open Source Hardware , programari
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lliure
Nom
URL
Contacte

The Open Shoes - El calzado del Siglo XXI
http://theopenshoes.org/

The Open Shoes es un proyecto de calzado de bienestar de código abierto. La
Descripció idea es que el calzado cómodo y bueno para la salud esté al alcance de todos.
(vegi també el projecte: anothershoe.net)
Tags
Calçat, cataleg productes oberts, disseny obert
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Open Source Beehives
http://opensourcebeehives.net/
Jonathan Minchin
ciencia ciutadana, Colmena Oberta, Open Data, Open Source Beehives, Open
Source Hardware
Industrial Shields
http://www.industrialshields.com/
Albert Prieto
Industrial Shields introduce el Hardware libre (Open Source Hardware) a la
industria.
Arduino , electronica , industrial, Automatització Industrial, Manresa, Open
Source Hardware

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Raspberry Català
http://www.raspberry.cat/
1-2-2016 13:40:10
Notícies, articles i fòrums de Raspberry Pi en català
Catalunya, comunitat , electronica , Raspberry Pi

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

RepRapBCN
https://reprapbcn.wordpress.com/
4-1-2016 15:44:17
Your best kits,parts and materials supplier!
3D printing , Barcelona , Open Source Hardware , RepRap

Nom
URL
Contacte

Restaurante Leka
http://www.restauranteleka.com/

Descripció

Barcelona Restaurante Leka Open-Source es un restaurante situado en Poble
Nou, donde te puedes descargar casi todo lo que ves.
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Tags
Barcelona , disseny obert , mobles , open furniture , Open Source Hardware ,
restaurant
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Ro-botica
http://ro-botica.com/
RO-BOTICA Tienda Robotica Educativa y Personal. Robots LEGO
Mindstorms Arduino ROBOTIS VEX Fischertechnik servos
Barcelona, educació , robotica
SK8SC
http://sk8sc.net/
Espai autogestionat món maker, DIY.
disseny obert DIWO DIY procés participatiu reciclatge Santa Coloma de
Gramenet, skatepark

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

SMART HORT de l'Escola Rel
http://smarthort.blogspot.com/

Nom
URL
Contacte

Sònar +D
http://sonarplusd.com/
Ventura Barba
el congrés internacional organitzat per Sónar sobre la transformació digital de
les indústries creatives per potenciar el talent, l’intercanvi de coneixement i
les oportunitats de negoci.
Festival, electrònica, música, arts, DIY, maker

Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte

Projecte d'electronica educatiu.
DIY , escoles , horts urbans , IoT

Tags

STEP SL
http://www.stepsl.com/producto.php?fam=0&fab=0&news=true
Alberto Valero
Empresa de desenvolupament de productes i serveis d'automatització
industrial; molt activa en el món IoT i participant actiu de la comunitat
Things Network.
Automatizació industrial, Barcelona, IoT, LoRa, pime, Things Network

Nom
URL

straddle3
http://straddle3.net/

Descripció
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Contacte
Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Barcelona cultura lliure habitatge Open Space Tools
Twistab
http://www.twistab.org/productos/
Isaac Pierre Marcel
Twistab is a unique flat-pack furniture design for stools and tables, designed
by Isaac Pierre Racine and Shashank Shrivastva.
CC BY-NC, disseny obert, fabricació digital, mobles

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

WhiteCat
http://whitecatboard.org/

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Worldsensing
http://worldsensing.com
Jordi Llosa
Empresa d'automatizació industrial i IoT.
Sensors, xarxes, IoT, industrial, Barcelona

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Xartap - Xarxa en Tecniques Avançades de la Producció
http://www.xartap.org/

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Xnergic
http://www.xnergic.org/

Nom
URL

XTiT – Xarxa de Tecnologia i Tecniques
http://www.xnergic.org/

Contacte
Descripció
Tags

Citilab, educació , IoT , Open Source Hardware , programació visual

fabricació digital, xarxa, Fundació CIM , robotica

Educació , FabLab, Install Party, Mataró, Tecnocampus

Elle, Fidel, ...
Desenvolpen un certificat de producte de disseny lliure, reparable i sostenible
(auto-classificació en diferents graus)
Segell producte, llicencia
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Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

zolertia
http://www.zolertia.io/
Marc Fàbregas (CEO), Albert Manjon (CCO)
Productes electrònics per desenvolupar productes IoT.
IoT, electronica, privatiu

Àrea: Residus i Economia Circular
Nom
URL
Contacte

alehop! COdesign
http://alehopcodesignxanitagarcia.blogspot.com/
Anita García
Sostenibilidad, CO diseño, Creatividad Sostenible, ECO diseño, Rizoma,
Descripció
rozoma/lab, rurbanitas, Diseño Social.
Tags
co-disseny comunitat disseny obert economia circular sostenibilitat
Nom
URL
Contacte

Descripció

Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció

Alencop
http://alencop.coop
Alencop és una nova cooperativa d’iniciativa social creada per donar resposta
a un problema de recollida i tractament de residus en els entorns urbans i per
garantir unes condicions de vida digna d’un col·lectiu en situació de
vulnerabilitat. Alencop ofereix un servei de recollida de manera
professionalitzada amb la cooperació d’altres agents implicats. L’objectiu
social de la cooperativa és abordar de manera integral les necessitats bàsiques
i d’ocupació, formació i habitatge, mitjançant un model d’activitat
socioeconòmica cooperatiu, amb el protagonisme de les persones sòcies i del
territori on s’insereix la cooperativa.
Reciclatge, formació, inserció laboral
BaM - BioArquitectura Mediterránea
http://bamconf.org/
Valentina Maini
BAM, Barcelona, BioArquitectura
Electronics Watch
http://electronicswatch.org/ca
SETEM
Segell de productes electronics que no fan servir minerals de zones de
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Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

conflicte, de comerç just.
Electronica, comerç just, segell
Engrunes, Fundació. Un nom propi contra la pobresa.
http://www.engrunes.org/

Engrunes, Formació Professional, fundació, inserció laboral, persones en risc
d'exclusió, RAEE, reciclar, reutilitzar

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Esclatec - Centro Especial de Empleo
http://esclatec.com/ca
Xavier Caballero

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Holon
http://www.holon.cat/
Adrià García
Empresa que ofereix serveis de disseny i estrategia en un món en transició.
canvi paradigma, cooperatives, disseny, ecosistema, triple bottom line

Nom
URL
Contacte

L'Automàtica
http://www.lautomatica.org/

Descripció

Tags

Associació, fabricació, discapacitats, El Guinardó, Esclat, inserció laboral

Un colectivo de diseñadores graficos, artistas e ilustradores que han
recuperado una imprenta tipografica en Barcelona y la han convertido en una
asociacion cultural auto gestionada. Junto con el impresor como maquinista,
tutor i mentor, hemos convertido un negocio tradicional en un espacio activo
para el dialogo, talleres, imprimir proyectos, experimentar y aprender el
oficio.
Associació, impremta, oficis

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Millor Que Nou, 100% Vell
http://www.millorquenou.cat/

Nom
URL
Contacte

Residus i Consum, Fundació
http://www.residusiconsum.org/

AMB, reparació
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Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

CAT Lliure Bosses , consum responsable , fundació , ICTA , Residus i
Consum, Residu ZERO
Solidança
http://www.solidanca.cat/

Associació, Botigues, inserció laboral,
medi ambient, persones en risc d'exclusió, RAEE reutilitzar Roba Amiga
Tandem Social
http://www.tandemsocial.com/

Consultoria, Empreses socials, formació

Nom
URL
Contacte

Tarpuna
http://tarpunacoop.org/
Didac Ferrer, Xose Perez
Una cooperativa formada per un equip de persones compromeses amb la
Descripció
sostenibilitat, la igualtat d'oportunitats i la justícia social.
agricultura Cooperativa eficiencia energetica energia fabricació digital horts
Tags
urbans sostenibilitat
Nom
URL

TAT_lab
http://utub.tatlab.coop

Contacte

Descripció

Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

TAT_lab és una cooperativa que, des del territori de l’art, el disseny i el
desenvolupament de continguts, aposta per crear hibridacions que
singularitzen els seus projectes i on el concepte i la forma esdevenen
indestriables del procés de reflexió sobre les dinàmiques de producció i la
necessitat d’establir criteris sostenibles i ecoeficients en context de crisi.
Productes: UTUB, BRANCA
Art, disseny, eficiència energètica, economia circular, Barcelona
TxT - Tecnologia per Tothom
http://txt.upc.edu/index.php

Associació, formació, reutilitzar, UPC
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Nom
URL
Contacte

Descripció

Tags
Nom
URL
Contacte

Xarxa de Ciència, Tècnica i Tecnologia
http://xctit.cooperativa.cat/
Elle Flane, Fidel Borras
Una comunitat tecnològica de coneixement lliure i tecnologies
reapropiades, sense afany de lucre. Està dins del marc de la Cooperativa
Integral Catalana. Ofereix varis serveis:
• Replicat: una plataforma online d'intercanvi tecnològic sense afany
de lucre en codi obert; inclou una botiga online.
• Llicencia XCTIT-GPL: El objetivo es autootorgarse una
clasificación de sostenibilidad y control de versiones en los
dispositivos para las posibles mejoras de los procesos y productos
licenciados con la Licencia XCTIT-GPL.
Sostenibilitat, segell producte, tecnologia lliure, tecnologia reapropiada

Tags

Euresi – Plastic Waste Management
http://www.euresi.com/
Mark Beekmans
Euresi es una empresa española dedicada a la compra venta de plásticos
residuales y sobrantes para reciclar.
Plàstics, reciclatge

Nom

Andròmines -Inserció Sociolaboral -

URL
Contacte
Descripció

http://www.andromines.net/

Descripció

Tags

Associació, comerç just, Montcada i Reixac
persones en risc d'exclusió, programari lliure
RAEE, reutilitzar, Roba Amiga, Sant Andreu

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

ArtiBarri
https://artibarriblog.wordpress.com/

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Banc de Recursos
http://www.bancderecursos.org/
26-2-2016 11:25:31
Banc de Recursos
Cooperació, Pont Alimentari, xarxa solidaria, RAEE, reutilitzar

Nom

Comunitats creatives per al canvi social
Barcelona, Canvi Social, comunitat, creatives, formació

Cooperativa Desenvolupament Comunitari
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URL
Contacte

Descripció

Tags

http://www.descom.cat/index.html
Silvano Aversano: entrevista.
Coop DC es constitueix l’any 2013, com a iniciativa d’autoocupació dels
treballadors i treballadores de la Fundació Desenvolupament Comunitari.
Serveis que ofereixen: mediació i treball comunitari, assessorament i
promoció de la cultura accessible, formació, gestió de programes, serveis i
equipaments. És membre de la XES, de Coop57 i de ArtiBarri.
Cooperativa, Desenvolupament comunitari, economia social, Fabrica del Sol,
mediació, Smart Barris, Veinal

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Fundació Pare Manel
http://paremanel.org/
Xavier Capdevila Torné

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Reutilitza.cat
https://www.reutilitza.cat/

Nom
URL
Contacte

Segell ISSOP | Feniss.org
http://feniss.org/sello-issop/

Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

formació informatica, fundació, inserció laboral ,

Barcelona , dispostius digitals , ordinadors , reciclar , reutilitzar , solidaridad

Segell de producte que certifica que és un producte reparable i no demostra
practiques per acortar la vida útil. ISSOP: Innovació Social, Sense
Obsolescencia Programada
Barcelona, fundación , innovación social , sello , sin obsolescencia
programada
Trinijove
http://trinijove.org/
Marc Serrano
atur Formació Professional fundació inserció laboral joves La Trinitat Open
Source Hardware persones en risc d'exclusió RAEE reutilitzar Sant Andreu

Àrea: Centres de recerca, industria i ciència ciutadana
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Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

1000001 Labs
http://www.1000001labs.org/
C/ Alzina 52, 2-2, 08024 Barcelona
Una empresa petita especialitzada en ciència ciutadana, intel·ligència
artificial
ciència ciutadana, dades obertes

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Carles Sora | INTERACTIVE CULTURAL INTERFACES
http://www.csora.org/
Carles Sora

Nom
URL
Contacte

BIST – Barcelona Institute of Science and Technology
http://bist.eu/

Cultura, digital storytelling, recerca, multimedia

The Barcelona Institute of Science and Technology’s aims are: high-quality
research, coordinated postgraduate programs, multiply the capacity of the
research centers in different fields, cooperate with scientific institutions,
companies, individuals and public or private entities to fulfill these aims.
Descripció

Inclou: CRG/Centre for Genomic Regulation, ICIQ/Institute of Chemical
Research of Catalonia, ICN2/Catalan Institute of Nanoscience and
Nanotechnology, ICFO/Institute for Photonic sciences, IFAE/Institute for
High Energy Physics, IRB/Institute for Research in Biomedicine
Al consell de la fundació BIST participen la GenCat, laCaixa, Fundació
Banco Sabadell, FemCAT, Fundació privada Cellex, Fundació Catalunya La
Pedrera

Tags
Nom
URL
Contacte

Descripció

Tags

Biohacking / DIYbio Barcelona
http://www.diybcn.org/
Álvaro Jansà, Daniel Grajales, Jóse Huerto
DIYbio Barcelona es va formar durant i després del Fab10. Primer va estar a
l'espai maker MADE Barcelona, van tenir activitats al PRBB, a Hangar.
Grajales explica que la confluència de la filosofia DIY amb les impressores
3D, el micromecenatge o el programari lliure produeix una “tempesta” perquè
la biologia esclati i traspassi els seus límits actuals. Per Grajales i Jansà,
Catalunya compta amb un gran potencial perquè els wetlabs floreixin. Ara.
https://diybio.org/
Biohackers, DIYbio, wetlabs, ciència ciutadana
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Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

CORE - Ciutats Intel.ligents i Sostenibles (UAB)

Nom
URL
Contacte

CTTC
http://cttc.es
Carlos Antón Haro (dir. R&D)
The Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) is a nonprofit research institution based in Castelldefels (Barcelona), resulting from a
public initiative of the Regional Government of Catalonia (Generalitat de
Catalunya).

Descripció

Konstantinos Kourkoutas, Coordinador
UAB, Escola d'Enginyeria
Smart City, Sostenibilitat, projecte europeu

Research activities at the CTTC, both fundamental and applied, mainly focus
on technologies related to the physical, data-link and network layers of
communication systems, and to the Geomatics.
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Eurecat
http://eurecat.org/
Eurecat proveeix al sector industrial i empresarial amb tecnologia diferencial i
coneixement avançat per impulsar la seva competitivitat.
Centre Tecnologic de Catalunya,, I+D+i, privatiu, RIS3CAT, transferència
tecnològica

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

i2cat
http://www.i2cat.net/
Artur Serra, Josep Paradells

Nom
URL
Contacte

Tags

ICFO – Institut de Ciencies Fotoniques
http://www.icfo.eu
Frank Koppens (cap recerca grafè), Stijn Goossens (potsdoc)
Institut de recerca en ciencies fotoniques, internacionalment reconegut per la
seva recerca pionera en el material grafè.
Al consell de la fundació ICFO participen la GenCat, UPC i les fundacions
privades Cellex i Mir-Puig. ICFO és membre de BIST, Cerca, Acer.
Fotonica, recerca, grafè, materials, I+D+i, fundació

Nom

IN3 – Internet Interdisciplinary Institute (UOC)

Descripció

fundació, i2cat, Internet, IoT, TIC
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URL
Contacte
Descripció

http://in3.uoc.edu/
Director: David Megias
The Internet Interdisciplinary Institute (IN3) is a research centre of the Open
University of Catalonia (UOC) specializing in the study of the Internet and
the effects of the interaction of digital technologies with human activity.
Entre els grups de recerca està el grup DIMMONS – Digital Commons.

Tags
Nom
URL
Contacte

Descripció

Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

PRBB – Parc de Recerca Biomedic de Barcelona
http://www.prbb.org/
El parc conté set centres de recerca:
• IMIM: Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mediques
• CEXS: Ciències Experimentals i de Salut
• CRG: Centre for Genomic Regulation
• CMRB: Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
• CREAL: Centre de Recerca d'Epidemiologia i Ambiental
• FPM: Fundació Pasqual Maragall
• IBE-UPF: Institut de Biologia Evolutionaria
Centres de recerca, biomedicina, genòmica, biologia, medica
StarLab
http://www.starlab.es
Aureli Soria-Frisch (PhD)
Starlab's mission is to transform science into technologies with a profound
positive impact on society. Our vision is to make science more useful, alive,
vibrant, faster.
neurociencia

Àrea: Consum col·laboratiu i comerç
Nom
URL
Contacte

ADBDT - Associació pel Desenvolupament de Bancs del Temps
http://adbdt.org/ca/
Sergio Alonso
Ordenem i publiquem de manera col·laborativa els coneixements que es
generem en el dia a dia dels Bancs de Temps. Fomentem l’intercanvi
Descripció
d’informació i experiències entre els Bancs de Temps. Oferim espai Web i
una…
Tags
Associació, banc del temps, Sergi Alonso, Xarxa
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Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

BdT Online
http://www.bdtonline.org/

Nom
URL
Contacte

Calidoscoop - Dinamització de l'Economia Social i Cooperativa
http://calidoscoop.coop/
Ana Álvarez, Laura Hernàndez Rovira
L’eina per dinamitzar i canalitzar les potencialitats dels agents que actuen
com a motors de desenvolupament econòmic i social en el territori. Volem
promoure un desenvolupament local basat en l’economia social i sostenible
que contribueixi a la creació d’ocupació, l’enfortiment del teixit empresarial i
la cohesió social.
Cooperativa d'Activitats i Emprenedoria, incubadora

Descripció

Tags
Nom
URL
Contacte

Descripció

Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Banc del temps, xarxa, eines

Comunitat Logística Diputació de Barcelona
http://logistica.diba.cat/
La Subdirecció de Logística és una unitat orgànica adscrita a la Direcció de
Serveis d'Edificació i Logística. Intervé en àmbits diversos, per tal de donar
suport a la resta de serveis de la corporació i Organismes Autònoms, així com
prestar la corresponent assistència tècnica als Ajuntaments de la província que
ho sol·licitin a través de l'Oficina de Govern Local, mitjançant els recursos
humans, econòmics i materials assignats.
Comunitat, logística, DiBa
CoopDevs
http://coopdevs.org/
Sergio Alonso, Enrico Stano
Associació de desenvolupadors especialitzats en el desenvolupament de
sistemes per cooperatives.
banc del temps, Cooperativa, Katuma, programari lliure, TimeOverflow
Dades Obertes de la Generalitat
http://dadesobertes.gencat.cat/
Jordi Graells
Graells és el Continguts i Innovació a la Direcció General d’Atenció
Ciutadana i Difusió (Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya). Promotor de open innovation a la AAPP. El seu bloc personal:
http://graells.cat/
Dades obertes, Gencat
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Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

ETCS - Estratègies de Tranformació Comunitària Sostenible
http://etcs.coop/
Guillermo Rojo

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

ETC Inventions
http://www.etcinventions.com/

Nom
URL
Contacte

Institut de la Moneda Social
http://www.monedasocial.org/
Susana Martín Belmonte, Jordi Griera
El IMS tiene por objeto:

Cooperativa, Grup ECOS, TIC

Cooperativa, desenvolupament, digital, disseny

Tags

Investigar e informar de cómo otros sistemas monetarios distintos
del actual pueden ayudar a conseguir una sociedad y una economía
justas, equitativas, sostenibles y resilientes.
• Contribuir a promover un nuevo paradigma financiero y monetario,
y a solucionar los problemas sociales, económicos y
medioambientales a escala local, regional, nacional e internacional.
• Documentar nuevos enfoques para el cambio del sistema monetario
actual.
• Apoyar las actividades de las personas, iniciativas y redes cuyo
objetivo es utilizar las monedas sociales y complementarias y los
nuevos sistemas monetarios para superar el desempleo, la
degradación medioambiental y la polarización social, por ejemplo
entre ricos y pobres, lo urbano y lo rural, etc.
Barcelona, moneda social, investigació, xarxa, nou paradigme, financer

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Katuma
http://www.katuma.org/
Enrico Stano
Sistema per gestionar grups i cooperatives de consum.
compra col·lectiva, cooperativa de consum, programari lliure

Nom
URL
Contacte
Descripció

Opcions
http://www.opcions.org/

•

Descripció
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Tags

consum conscient i transformador, ecologic, economia social, revista

Nom
URL
Contacte

OuiShare
http://ouishare.net/en/community/37
Albert Cañigeral, Cristóbal Gracia
OuiShare is a global community and think and do-tank. Our mission is to
build and nurture a collaborative society by connecting people, organizations
and ideas around fairness, openness and trust.
Resum: http://www.slideshare.net/OuiShare/collaborative-economy-a-p2prenaissance-58090901
Consum col·laboratiu, economia col·laborativa, p2p, coneixement obert, cocreació

Descripció

Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Sharing Accelerator
http://sharingaccelerator.com/
Boyd Cohen

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Slow Food Barcelona
http://slowfoodbcn.cat/
14-3-2016 12:39:34
Slow Food - Bo, net i just
Alimentació, Barcelona km0 restaurants, Slow Food

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

accelerador d'empreses, mentoring, economia col·laborativa, Smart City

Teixidora Seguim Fils
https://archive.org/embed/TeixidoraSeguimFils&playlist=0
Mònica Garriga, David Gomez
Presentation of teixidora (weaver) an idea, still in development, for a
transmedia project, an informative and participatory project, about
technosocial...
cultura lliure, documentació col·laborativa, mapeig, tecnosocial

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Ubiquat
http://www.ubiquat.com/
Josep Figols

Nom
URL
Contacte

Geo Inquiets
https://geoinquiets.cat/

Cyclos, moneda social, programari lliure, STRO
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Descripció

una xarxa de professionals multidisciplinar que comparteix i difon informació
relacionada amb el coneixement obert i la tecnologia geogràfica.

Tags

Geogràfic, comunitat, mapeig, open street maps

Nom
URL
Contacte

Nexus24 Comunitats Col·laboratives / UPC
https://www.upc.edu/nexus24/
Didac Ferrer / Maria Hortènsia Álvarez
El Programa dóna suport al equips col·laboratius a la UPC oferint al PAS
entorns d’aprenentatge i pràctica en projectes transversals de millora de la
pròpia universitat.

Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte

Descripció

Tags

Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)
http://xodel.diba.cat
Un comunitat online on es genera, es comparteix i es difon informació i on es
fomenta el debat, la reflexió i l'intercanvi d'experiències entre els observatoris
membres.
La Xarxa està composta de 21 observatoris de la província de Barcelona i
coordinada per l’Observatori del Desenvolupament Econòmic de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.
Els Observatoris del desenvolupament econòmic local són dispositius que
recopilen, organitzen, generen i difonen, de manera permanent, informació
socioeconòmica d'interès per a la presa de decisions, a fi de promoure el
desenvolupament econòmic local.
Els Observatoris elaboren serveis i productes que permeten augmentar el
coneixement que els agents tenen sobre el mercat de treball, l’activitat
econòmica i el desenvolupament local per tal de millorar la planificació de les
polítiques públiques.
DiBa, comunitat, economia local, observatori

Àrea: Energia
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte

Arkenova
http://arkenova.net/
Arkenova SCCL
Barcelona , Cooperativa, eficiencia energetica, energia, energies renovables,
Enginyeria
Banc d'energia
http://bancdenergia.org/
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Descripció
Tags

Un banc d'energia per mitigar la pobresa energètica a través d'estalvi energètic
solidari. Fes #estalviarpercompartir amb nosaltres!
Cooperativa , eficiencia energetica, energia, pobresa energetica, Tarpuna

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

BCNecologia
http://bcnecologia.net/es/formacion

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Enerbyte Virtual Energy Advisor
http://enerbyte.com/project-barcelona-smart-city.html

Nom
URL
Contacte

EstalviCoop
http://estalvicoop.org/

Descripció

Tags
Nom
URL
Contacte

Descripció

Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció

agencia pública, BCN Ecologia, ecologia, urbanisme

Barcelona, Enerbyte, eficiencia energetica , monitor d'energia

Pensa. Actua. Estalvia.Participa en una iniciativa sostenible, social i ecològica
d’estalvi energètic Impulsem projectes d’estalvi energètic en escoles i
organitzacions per incrementar-ne l’autonomia econòmica i reduir-ne
l’impacte ambiental. Entenem els edificis com una infraestructura que és viva
gràcies a la interacció de tota la comunitat de persones que l’habiten i la
utilitzen, i treballem(...)
Cooperativa, eficiencia energetica, energia, formació
LaCol cooperativa d'arquitectes
http://www.lacol.coop/
Realitzem processos de participació en arquitectura i urbanisme on impliquem
a les persones en totes les fases del projecte. Dissenyem projectes
d'habitatges, activitats i equipaments amb estratègies per a reduir l'impacte
ambiental dels edificis. Tant de reforma com d'obra nova. Des de la petita a la
gran escala. Treballem en el disseny i
Arquitectura, Cooperativa, habitatge, urbanisme
Fem Escala
http://www.femescala.coop/cat/
Administrador de fiques que inclou serveis per l'eficiència energètica, gestió
de proveïdors, assessorament legal. Grup ECOS.

Tags
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Àrea: Mobilitat
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

CAPTURAS: Platform for Mobility | OTC_ENGINEERING
http://www.otcengineering.com/capturas/

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

MOBcat
https://sites.google.com/a/ftic.cat/mobcat/noticies/elperquedemobcat

Nom
URL
Contacte

Plataforma de Transport Públic
http://www.transportpublic.org/
Sílvia Casorrán
L'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) és una ONG
declarada d'utilitat pública nascuda el 1993 que té per missió afavorir una
mobilitat més sostenible i segura amb una visió posada en la millora del
transport públic col·lectiu, en totes les seves vessants, i a reduir l'excessiva
dependència actual del vehicle privat per al transport de viatgers i
mercaderies. Els valors de l'entitat són la millora de la qualitat ambiental i
l'equitat social a partir de la defensa d'una mobilitat més integradora i
sostenible que satisfaci les necessitats majoritàries de mobilitat.

Descripció

Carsharing, keyless, mobilitat, Olot

Catalunya mobilitat plataforma sostenible

La PTP es configura com a 'lobby' de presió a favor del transport públic
col·lectiu a partir de dues estratègies:
• la divulgació dels valors ambientals, sanitaris, socials i econòmics del
transport públic;
• la reivindicació de millores de transport públic a les administracions
competents, mitjançant els mecanismes de participació existents o per
la via de la presió política

Tags

Transport públic, lobby, associació

Nom
URL
Contacte
Descripció

Shotl.com, the affordable daily commute.
http://shotl.com/
Oriol Galera / Sabadell
Shotl is a new way of getting around. Share the ride with other people
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Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

traveling in the same direction and save up to 60%. Plataforma privativa.
furgoneta compartida, ridesharing, privatiu, Sabadell
Taxi Ecològic
http://taxiecologic.com/es/

App, cotxe electric, ecologic taxi

Àrea: Xarxes Telecom
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Aquaology
http://www.aqualogy.net/
Catalina Balseiro (Chief Innovation Officer)
Volen contribuir la seva infraestructura telcom a la xarxa oberta lliure i
neutral: guifi.net i Things Network (LoRa)
AgBar, telecom, xarxes, LoRa

Nom
URL
Contacte

Eticom - cooperativa telecom
https://eticom.coop/
25-1-2016 13:12:59
Som una cooperativa de consum sense ànim de lucre. Oferim serveis de
telefonia i accés a Internet a persones i organitzacions per avançar cap a una
Descripció sobirania en els serveis i infraestructures de telecomunicacions. Eticom és un
projecte col·lectiu i democràtic que s'organitza des del territori amb la finalitat
de contribuir directament al ben comú.
Tags
Cooperativa, Internet, mòbil, operador, telecom
Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

eXO | Expansió de la Xarxa Oberta
http://exo.cat/

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Fundació guifi.net
http://fundacio.guifi.net/index.php/Fundaci%C3%B3

Associació , guifi , telecom , xarxa oberta , XOLN

Fundació, guifi, xarxa telecom, XOLN

49/56

PART II versió 1.0

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

GURBTEC - Serveis d'internet i telefonia
http://www.goufone.com/

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Ticae
http://www.ticae.com/

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Tracktio
http://tracktio.com/
Pablo Recolons, Fran
Proveïdor de solucions IoT multisectorial
IoT, LoRa

Nom
URL
Contacte

Xarxa d'Innovació Pública | XIP
http://www.xarxaip.cat/
geoinquiet@gmail.com
La XIP, Xarxa d'Innovació Pública (www.xarxaip.cat). Som un conjunt de
persones, treballadors públics de les administracions catalanes que fora
d'hores, i conscients que hi ha molt per millorar fem accions per canviar la
propia administració i el conjunt de la societat.
Entre les accions que fins ara hem realitzat està el vídeo explicatiu del
Govern Obert traduït a cinc idiomes, o el llibre "42 veus sobre el Govern
Obert".
Més enllà d'aquestes accions, la tasca continuada que portem fent en els
darrers cinc anys ens ha permès tenir una certa capacitat d'acció i
influència, clau per poder transformar i evolucionar cap a una societat més
justa i oberta.

Descripció

Tags
Nom
URL
Contacte

Goufone, guifi , GurbTec , Internet, mòbil, Osona, telefonia, Vallès Oriental

Cardedeu, guifi , telecom

Comunitat, Govern Obert, Transparència, Xarxa d'Innovació Pública, xarxa
social
Xarx@ntoni
http://xarxantoni.blog.pangea.org/
La Xarxa Comunitària de Sant Antoni - xarx@ntoni és un procés participatiu
que s'inicià a l'any 2002, que treballa per potenciar la xarxa social i solidària
del barri de Sant Antoni de Barcelona, per ajudar a la ciutadania fent una tasca
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de servei a la comunitat, lluitar contra l’exclusió
Descripció
Tags

alfabetització digital, guifi, procés participatiu, Sant Antoni, TIC, Xarxa

Mobilitat
Nom
URL
Contacte

BCN + Sostenible
http://www.bcnsostenible.cat/

Tags

El mapa Barcelona + Sostenible és una oportunitat única per fer visible la
contribució que fem per millorar la nostra ciutat, des d'iniciatives petites i
incipients fins a projectes grans i consolidats.
Sostenible, Barcelona, mapa

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Circontrol S.A.
http://circontrol.com/
Joan Comellas (CTO)
Proveidors de punts de recarrega pels cotxes electrics
Cotxe electric, punts de recarrega, mobilitat

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

Cooltra
https://www.cooltra.com
Jordi Tomàs
Lloguer de motos electriques
Moto elèctrica, lloguer

Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags

SCUTUM Moto Electric
http://scutum.es/en/
Emilio Hernandez (cap i+d)
Desenvolupa motos electriques
Esplugues de Llobregat , scooter electric , SCUTUM , vehicle electric

Nom
URL
Contacte

Sensefields
http://www.sensefields.com/
Pablo Chacín (CTO)
Proveïdors de solucions per sensoritzar el transit, analitzar les dades i
sistemes de gestió de transit
Transit, sensors, IoT, big data

Descripció

Descripció
Tags
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Nom
URL
Contacte
Descripció
Tags
Nom
URL
Contacte

Descripció

Tags

SocialCar
https://www.socialcar.com/
Plataforma de carsharing entre particulars, nascuda a Barcelona, amb fortes
inversions de capital risc.
P2p, carsharing, venture capital
Som Mobilitat
http://www.sommobilitat.org/
Ricard Jornet, Arnau Vilardell
Una cooperativa que treballa per una mobilitat més sostenible. Neix el 2016
amb els primers serveis 1) compra col·lectiva de cotxes electrics; 2)
carsharing p2p de cotxes dels soci/es. Està treballant en la construcció d'una
xarxa Europea de cooperatives i col·lectius sense afany de lucre per compartir
l'evolució dels sistemes i plataformes.
carsharing, P2P, vehicles electrics col·lectius

Energia
Nom
URL
Contacte

Descripció

Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció

Prosophera
http://www.prososphera.com/
Javier Rioja Guerra
Un grupo de emprendedores formado por empresarios, técnicos y comerciales
unidos con el fin de promover el uso de productos sostenibles con tecnologías
sin obsolescencia programada y/o alta eficiencia energética.
La situación energética y medioambiental actual en estos momentos es
insostenible, por lo que creemos que es importante desarrollar y dar a conocer
productos de alta eficiencia energética y respetuosos con el medio ambiente.
Esta es la razón principal de nuestra empresa.
Nuestro objetivo es ayudar a mantener el equilibrio de nuestro ecosistema,
enseñando y divulgando información relacionada con las energías
alternativas, renovables, ecología y el reciclaje, e incentivando el desarrollo y
aplicación de nuevos productos acordes con la filosofía de PROSOSPHERA.
Eficiencia energetica, energies renovables, botiga online, Barcelona, segell
ISSOP
A++LED GEENI
http://aledgeeni.com/
A++GEENI es una empresa que no está basada en el negocio voraz e
inconsciente al que nos envuelve la sociedad actual. Si no pretende ser un
nuevo modelo de negocio basado en la sostenibilidad real, en la necesidad del
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Tags
Nom
URL
Contacte
Descripció

cambio a una sociedad que valore un servicio de calidad y en la creencia que
las cosas se pueden hacer cada vez mejor y nuestro deber es intentarlo.
Bombeta, eficiencia energetica, producte durable, producte reparable,
Barcelona, segell ISSOP
Arquitectura Ambiental
http://www.arquitecturaambiental.com
Arquitectura sostenible, incl projectes bioclimatics, rehabilitació energetica,
urbanisme sostenible, Barcelona, sello ISSOP

Tags
Nom
URL
Contacte

Descripció

Tags

Som Energia
http://somenergia.coop/
Marc Roselló (Girona), equip, barcelona@somenergia.coop
Som Energia és una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de
lucre. Les nostres activitats principals són la comercialització i la producció
d’energia d’origen renovable. Estem compromesos a impulsar un canvi del
model energètic actual per assolir un model 100% renovable. El Grup Local
Barcelona es troba cada dijous, de 18h a 20h. Local de la Xarxa d'Economia
Solidària. Carrer Bailèn 5, baixos. 08010 Barcelona. Primer i tercer dijous de
mes. Local de la Cooperativa Rocaguinarda. Carrer del Xiprer, Guinardó, 13.
08041 Barcelona. Segon i quart dijous de mes.
En total ja som més de 25.000 soci/es i més de 30.000 contractes. La
plataforma col·laborativa online: https://plataforma.somenergia.coop/
Energies renovables, eficiència energètica, comercialitzadora elèctrica,
cooperativa
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Annex – Entrevistes
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Didac Ferrer
Tarpuna
Fabricació social i sostenible
Benito Muros
FENISS
Segell de productes d'Innovació Social i Sense Obsolescència Programada
Màrius Montón
IoT-Partners
Serveis i productes oberts del IoT
Jordi Reynes
Xarxa Ateneus de Fabricació
Xarxa de FabLabs publics
Enric Senabre
Goteo
Plataforma de micromecenatge de codi obert i de béns comuns
Tomas Diez
FabLab Barcelona, FabAcademy FabLabs i món maker
Josep Figols
Ubiquat
Plataformes de monedes socials
Ricard Faura
Generalitat de Catalunya
Cap Societat de Coneixement
Malcolm Bain
Partner idlaw
Aspectes legals de Programari i Maquinari Lliure
varios
Things Network
Xarxa sensefils per connectar sensors i actuadors (IoT)
Rob van KranenburgIoT Council
Referencia internacional de l'Internet of Things
David Jacovkis
Free Knowledge Institute
Fundació dedicada a la societat de coneixement lliure
Joan Subirats
IGOP/BenC
Centre de recerca de polítiques publiques
Gala Pin
Ajuntament / BenC
Regidora de Ciutat Vella i de participació
Roger Baig
Fundació Guifi
Xarxa d'Internet Oberta, Lliure i Neutral (comuns)
Mayo Fuster
UOC/IN3, Dimmons, IGOP
Investigadora de referencia en l'àrea dels comuns digitals / procomuns
Ugo Riboni
Made BCN
Membre de l'espai maker autogestionat
Jordi Binefa
electronics.cat
Maker i impulsor de projectes de maquinari lliure
Isaac Pierre
Twistab
Disseny obert de mobles
Gemma Tarafa
Comissionada Salut
Marta Croells
Regidoria de Cicle de Vida, Femi Programa Vincles
Artur Serra, Josep Pi2cat
Centre de recerca d'Internet
Francesc Rambla Generalitat de Catalunya
CtiTi
Joan de Gracia
CatPlus
programari lliure
Nuria Vergés
Telenoika
cultura lliure
Marco Fioretti
Free Knowledge Institute
coneixement lliure, tecnologia lliure, makers, Digital DIY
Albert Prieto
Industrial Shields
productes industrials basats en Arduino
Jordi Sirera
IMI
Sentilo / iCity
Sergi Alonso
President AbdT
bancs del temps
Enrico Stano
CoopDevs
desenvolupament d'eines per grups de consum
Marc Garriga
Desidedatum
Open Data
Frederic Andreu
Director SolarTradex
Energies renovables i eficiència energètica
Rafael Carreras
Caliu
Impulsor de programari i maquinari lliure
Ferran Fabregas Món Makers
Impulsor de programari i maquinari lliure
Aleix Pol
KDE España
president de la comunitat española del programari lliure KDE
Emilio Hernandez SCUTUM, Smart Moto Challengei+d, motos electrics del Vallès
Leandro Navarro, DaeReuse / Reutilitza.cat
economia circular aplicat al reciclatge d'ordinadors
Emili Sapena
BCN Dynamics
botiga online de maquines lliures de fabricació digital
Albert Cañigeral
Ouishare / Consumo Colaborativoespecialista del món d'economia col·laborativa
Paco Rodriguez
Gerent de l'IMI
Isabel Nadal, Mart CEB/TAC
Tecnologies per l'aprenentatge i el coneixement en les escoles
Albert de Gregorio Conseller delegat Barcelona Activa
Carles Ferreiro
DotOpen
apps mòbils
Ferran Tó Cubells Patrimoni i Inversions/AjuntamentCoordina FEDER
Montse Charle
Directora financera Barcelona Activa
Joan Comellas
CTO Circontrol
punts de recarrega pels cotxes elèctrics

55/56

PART II versió 1.0

Annex – Propostes PAM de Procomuns.net
La Declaració procomuns i propostes de polítiques per l’economia col·laborativa procomú a
Barcelona (actualment Versió 0.2 - Abril 2016) es pot trobar de forma integra aquí:
http://procomuns.net/wp-content/uploads/2016/04/DeclaracioProcomuns_Cat_v02-2.pdf
El context es troba aquí: http://procomuns.net/ca/politiques/
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